Stichting Kindercentra Gorinchem | POV Tarieven 2020 - Ouderbijdrage
Dit tariefoverzicht is bedoeld voor ouders die eenverdiener (kostwinnergezin) of werkloze alleenstaande ouder zijn. U komt dan in aanmerking
voor een bijdrage volgens onderstaande ouderbijdragetabel.
Via de belastingdienst, telefoonnummer 0800 – 0543, vraagt u uw inkomensverklaring (voorheen IB60 formulier). Heeft u een partner, dan
hebben wij ook de inkomensverklaring van uw partner nodig. U levert ieder jaar opnieuw, uw inkomensgegevens aan bij het Servicebureau van
SKG.
Indien u géén inkomensgegevens aanlevert en/of geen toeslag aanvraagt, dan komt u
automatisch in aanmerking voor de hoogste ouderbijdragetabel
Tarief Peuteropvang op basis van 4 uur. Standaard worden er 2 dagdelen (8 uur) afgenomen per week.
(Voor de openingstijden, zie de locatiepagina’s op onze website)

Uw inkomen op
jaarbasis

Uurtarief per kind

Kosten op jaarbasis
2 dagdelen = 8 uur

Factuur per maand*

Herberekeningsprijs
per maand

19.890 of lager
€ 0,33
105,60
8,80
10,56
19.891 – 30.581
€ 0,41
131,20
10,93
13,12
30.582 – 42.082
€ 0,87
278,40
23,20
27,84
42.083 – 57.237
€ 1,36
435,20
36,27
43,52
57.238 – 82.276
€ 2,36
755,20
62,93
75,52
82.277 – 114.011
€ 4,02
1.286,40
107,20
128,64
114.012 en hoger
€ 5,41
1.731,20
144,27
173,12
* Peuteropvang wordt verspreid over 10 maanden afgenomen. De kosten verspreiden wij over 12 maanden, zodat de maandelijkse kosten
lager zijn. Uitgangspunt daarbij is dat een plaatsing 12 maanden duurt. Wanneer geen 12 maanden opvang wordt afgenomen, zal er een
herberekening plaatsvinden.
Een voorbeeld:
Een opvangplaats kost op jaarbasis € 435,20 voor een inkomen tussen de € 42.083 en € 57.237.
Per maand betaalt een ouder € 435,20 : 12 maanden = € 36,27.
Ouder maakt maar 4 maanden gebruik van de opvang en heeft dan betaald: 4 x € 36,27 = € 145,08. De daadwerkelijke kosten voor 4 maanden
opvang is echter: € 435,20 : 10 maanden = € 43,52 per maand. 4 x € 43,52 = € 174,08.
Er vindt een herberekening plaats, waarbij de ouder nog € 29 in rekening zal worden gebracht.
€ 174,08 - € 145,08 = € 29,Wanneer uw kind in aanmerking komt voor een extra dagdeel VVE dan wordt dit betaald vanuit de VVE middelen. U betaalt dus maximaal 8 uur
per week.

