
 
 
 

Tarieven Peuterspeelschool 
 

Wat betaalt u voor de peuterspeelschool?  

De kosten voor de peuteropvang verschillen per persoonlijke situatie.  
 

2 oudergezin en 1 oudergezin  

Werkende ouders hebben recht op kinderopvangtoeslag. U betaalt zelf de kosten van 

de kinderopvang en ontvangt kinderopvangtoeslag van de belastingdienst. U betaa lt 

aan ons het volledige bedrag.  

Zie hiervoor de tabel Ouderbijdrage 2020 met recht op kinderopvangtoeslag 
 

Als u in het bezit bent van een VVE-verklaring dan neemt u 4 dagdelen peuteropvang af. Het 

derde en vierde dagdeel krijgt u gratis en wordt betaald door de gemeente. 

Zie hiervoor de tabel Ouderbijdrage 2020 met VVE-verklaring en recht op kinderopvangtoeslag 

 

U kunt op de website van de belastingdienst een proefberekening maken, zodat dat u 

weet wat de werkelijke kosten voor u zullen zijn. 

https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/ 
 

 

2 oudergezin waarvan 1 ouder werkt 
U betaalt een ouderbijdrage waarin de subsidie van de gemeente al is verrekend.  

De gemeente draagt aan maximaal 2 ochtenden bij.  

De ouderbijdrage wordt berekend naar aanleiding van de  bruto inkomstengegevens. 

U kunt in de ouderbijdrage tabel voor Ouderbijdrage 2020 met recht op subsidie kijken 

in welke tarief groep u valt.  

 

Als u in het bezit bent van een VVE-verklaring dan neemt u 4 dagdelen peuteropvang af. - Het 

derde en vierde dagdeel krijgt u gratis en wordt betaald door de gemeente. 

Zie hiervoor de tabel Ouderbijdrage 2020 met VVE-verklaring en recht op subsidie 

 

Wij ontvangen van u dan graag de laatste door de belastingdienst vast gestelde 

inkomensverklaring van u en uw partner. Deze kunt u gratis downloaden van de 

website van de belastingdienst. U heeft hiervoor uw DigiD nodig. 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/werk-en-inkomen/content/hoe-

kom-ik-aan-een-inkomensverklaring 
 

 

Haarlem Pas 
Bent u in het bezit van een Haarlem Pas dan ontvangen wij graag een kopie van de 

huidige (geldige) Haarlem Pas. De gemeente Haarlem betaald dan maximaal  

2 ochtenden voor de peuterspeelzaal. https://www.haarlem.nl/haarlempas/ 

 

 

https://www.haarlemeffect.nl/UserFiles/files/Ouderbijdrage%202020%20met%20recht%20op%20kinderopvangtoeslag.pdf
https://www.haarlemeffect.nl/UserFiles/files/Ouderbijdrage%202020%20voor%20ouders%20met%20een%20VVE-verklaring%20en%20recht%20op%20kinderopvangtoeslag.pdf
https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/
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https://www.haarlemeffect.nl/UserFiles/files/Ouderbijdrage%202020%20voor%20ouders%20met%20een%20VVE-verklaring%20en%20recht%20op%20subsidie.pdf
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/werk-en-inkomen/content/hoe-kom-ik-aan-een-inkomensverklaring
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