Tarievenlijst 2017
Peuterarrangementen
Met ingang van 1 januari 2017 hanteert Kanteel Peuterarrangementen bijgaande tarieven voor de
peuterarrangementen. De tarieven zijn gebaseerd op het gegeven dat al onze kindercentra 40 weken open zijn in 2017.
Je betaalt dus niet voor de schoolvakanties. Er wordt 10,5 maand gefactureerd. Over de maanden juli en augustus
betaalt u maar één halve maand.
Hulp nodig bij het berekenen of aanvragen van de kinderopvangtoeslag?
Met onze nieuwe rekentool kun je heel eenvoudig en snel een berekening maken van je netto kosten van de
kinderopvang. Je vindt deze rekentool op www.kinderopvangtoeslag.tips
Uiteraard adviseren we je ook graag persoonlijk bij de berekening of de aanvraag van de kinderopvangtoeslag. We
hebben dan de volgende gegevens nodig: Inkomensgegevens, het aantal uren van de minst werkende ouder en de
opvangvorm(en) die je wilt. Deze gegevens bepalen de hoogte van de toeslag. Wij zijn van maandag t/m vrijdag tussen
9:00 uur en 16:30 uur telefonisch bereikbaar op telefoonnummer (073) 850 78 49
Makkelijker maken
Je kunt de kinderopvangtoeslag direct aan Kanteel Kinderopvang laten overmaken. Je ontvangt dan een factuur met
alleen het gedeelte dat je zelf moet betalen. Daarnaast stellen wij het zeer op prijs als u ons machtigt om de
maandelijkse bedragen voor de kosten van de kinderopvang automatisch van uw bankrekening af te schrijven.
Meer informatie
Heb je vragen? Neem dan contact met ons op (073) 851 99 99 mail naar relatiebeheer@kanteel.nl. De tarieven zijn
geldig tot 1 januari 2018, wijzigingen voorbehouden. Ons huisreglement is van toepassing op deze tarieven. De dienst
kinderopvang is vrijgesteld van BTW.

KINDEROPVANGTOESLAG
Je werkt, volgt een traject naar werk, een opleiding of een inburgeringscursus en uw eventuele toeslagpartner ook, dan
het je recht op kinderopvangtoeslag. Je betaalt dan onderstaand tarief:
Afname
Prijs per arrangement

Prijs per maand

Prijs per uur

€ 197,62

€ 7,41

De maximale uurprijs op basis waarvan de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst wordt berekend, is voor de
peuterarrangementen (dagopvang) in 2017: € 7,18

OUDERBIJDRAGE
Als je geen recht hebt op kinderopvangtoeslag betaal je een ouderbijdrage volgens onderstaande tabel:
Toetsingsinkomen
< € 24.000

Jaartarief 1e kind

Jaartarief 2e kind

Maandtarief 1e kind

Maandtarief 2e kind

gratis

gratis

gratis

€ 24.000 - € 28.421

€ 137,20

€ 103,60

€ 13,07

€ 9,87

€ 28.422 - € 39.109

€ 254,80

€ 117,60

€ 24,27

€ 11,20

€ 39.110 - € 53.193

€ 400,40

€ 123,20

€ 38,13

€ 11,73

€ 53.194 - € 76.462

gratis

€ 694,40

€ 182,00

€ 66,13

€ 17,33

€ 76.463 - € 105.955

€ 1.173,20

€ 282,80

€ 111,73

€ 26,93

≥ € 105.956

€ 1.341,20

€ 526,40

€ 127,73

€ 50,13

Bovenstaande tarieven gelden voor een afname van twee ochtenden.
Ochtenden zijn gebaseerd op tweemaal 3,5 uur. Voor eventuele afname van VVE- dagdelen hoeft u niet te betalen.

