
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peuterspeelzaal de Regenboog - Bussum 

Wanneer beide ouders in het gezin (of één ouder in een eenoudergezin) werken of studeren, heb je recht op 

kinderopvangtoeslag als tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. Het maximale uurtarief waarover je 

kinderopvangtoeslag ontvangt, is voor 2022 vastgesteld op € 8,50. Afhankelijk van je inkomen, bedraagt de 

kinderopvangtoeslag tussen de 33,3 en 96% van het uurtarief. Wil je weten wat je netto-kosten zijn? Bereken het 

met de rekentool op skbnm.nl. Vragen bij of over de berekening? We helpen je graag! Stuur een mail naar 

planning@skbnm.nl of bel naar (035) 69 700 75. 

 

 

De SKBNM factureert in 12 maanden een vast bedrag per maand. Wil je het peuterspeelzaalcontract beëindigen? Houd dan 

rekening met de opzegtermijn van één maand. NB: opzeggen voor 

1/1/2022  is mogelijk t/m 1 december 2021 

skbnm.nl/tarieven 

BRUTO TARIEF VOOR TWEEVERDIENERS 

dagen brutoprijs per maand uren per maand brutoprijs per uur 

5 € 627,20 66,65 € 9,41 

4 € 501,76 53,32 € 9,41 

3 € 376,32 39,99 € 9,41 

2 € 250,88 26,66 € 9,41 

Netto-tarief na kinderopvangtoeslag 

TARIEF VOOR EENVERDIENERS 

dagen prijs per maand uren per maand prijs per uur 

5 € 627,20 66,65 € 9,41 

4 € 501,76 53,32 € 9,41 

3 € 376,32 39,99 € 9,41 

2 € 250,88 26,66 € 9,41 

Tarief na subsidie 
Wanneer één (of geen) van de ouders in het gezin werkt en er geen recht op kinderopvangtoeslag is, brengen we 

een gesubsidieerd tarief voor de peuterspeelzaal in rekening. Ouders dienen hiervoor een inkomensverklaring te 

verstrekken waarmee de ouderbijdrage wordt vastgesteld en er aanspraak op het gesubsidieerde tarief ontstaat. 

Dit formulier vind je hier . Deze subsidie loopt via de Gemeente Gooise Meren. 

TARIEF BIJ VVE-INDICATIE 

dagen prijs per maand uren per maand prijs per uur 

4 € 225,55 26,66 € 8,50 

VVE-tarief 
Bovenstaand tarief geldt  voor ouders met kinderen met een VVE-indicatie, afgegeven door het 

consultatiebureau. Twee van de vier dagdelen komen voor rekening van de ouders en daarvoor geldt de 

ouderlijke bijdrage vastgesteld conform KOT-tabel op basis van een te verstrekken inkomensverklaring. De twee 

overige dagdelen vallen volledig onder de gemeentelijke subsidieregeling, hierop kunt u geen 

kinderopvangtoeslag aanvragen. Indien er recht op KOT is, dient deze op gebruikelijke manier te worden 

aangevraagd. 
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