Psz De Ukkepuk, 0184 61 62 18

Psz De Snaters, 0184 61 64 45

Hobbemastraat 5, 3372 XG Hardinxveld-Giessendam

Pietersweer 32A, 3371 PN Hardinxveld-Giessendam

ukkepuk@peuteropvanghg.nl, www.psz-ukkepuk.nl

snaters@peuteropvanghg.nl, www.snaters.nl

Peuteropvang tarief 2021 € 8,46 per uur
(40 weken spelen en 12 maanden betalen)
 Van maandag tot en met vrijdag, behalve schoolvakanties en op nationale feestdagen
 Inclusief tussendoortjes en drinken. Luiers neemt u zelf mee.
 Maandelijks een vast factuurbedrag – u betaalt door in de maanden waarin vakanties of feestdagen
vallen.
Factuur
De ouderbijdrage wordt maandelijks vooraf gefactureerd. Eventuele extra afgenomen opvanguren worden in
rekening gebracht via dezelfde maandfactuur.
1 dagdeel per week spelen voor 3 uur per week kost € 84,60 per maand,
1 dagdeel per week spelen voor 4 uur per week kosten € 112,77 per maand,
2 dagdelen per week spelen voor 6 uur per week kost € 169,20 per maand,
2 dagdelen per week spelen voor 7 uur per week kost € 197,37 per maand.
Betaling
Bij voorkeur betaalt u per automatische incasso. De incasso wordt rond de 26e van de maand afgeschreven van
uw bankrekening.
Vergeet u geen kinderopvang- en/of gemeentetoeslag aan te vragen?
Kinderopvangtoeslag
Twee verdieners en alleenstaande werkende ouders/verzorgers kunnen bij de Belastingdienst de
(inkomensafhankelijke) kinderopvangtoeslag aanvragen. Via onderstaande link vindt u alle informatie.
www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/kinderopvangtoeslag/kinderopvangtoeslag
Gemeentetoeslag
Voor ouders/verzorgers die geen gebruik kunnen maken van de Kinderopvangtoeslag, bestaat de mogelijkheid
dat de gemeente Hardinxveld-Giessendam de kosten compenseert. Hiervoor is het nodig dat u gemeentetoeslag
aanvraagt bij de gemeente.. www.hardinxveldgiessendam.nl/dienstverlening/producten-endiensten_3815/product/peuteropvang_415.html
Voor het aanvragen van de kinderopvangtoeslag heeft u het LRPK-nummer van desbetreffende peuterspeelzaal
nodig: LRKP-nummer Snaters
498411151
LRKP-nummer Ukkepuk
496494697
Voor de kinderopvang- en/of gemeentetoeslag kunt u de gemiddelde uren per maand opgeven van:
1 vast dagdeel per week spelen van 3 uur per week = 10 uur per maand,
1 vast dagdeel per week spelen van 4 uur per week = 13.33 uur per maand,
2 vaste dagdelen per week spelen van 6 uur per week = 20 uur per maand,
2 vaste dagdelen per week spelen van 7 uur per week = 23,33 uur per maand.
16 uur spelen inzake VVE toekenning
Heeft uw kind een VVE-indicatie gekregen van het consultatiebureau? Dan mag uw kind 16 uren naar de
peuteropvang. De bekostiging is 8 uur voor de ouder/verzorger en 8 uur voor de gemeente H’veld-G’dam.
Ondersteuning bij aanvragen kinderopvangtoeslag of gemeentetoeslag
Voor ondersteuning bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag en gemeentetoeslag, kunt u terecht bij
Servanda Stichting Welzijn, Scheldelaan 1 in het gebouw van de Ducdalf in Hardinxveld-Giessendam.
Telefonisch zijn zij te bereiken onder nummer 0184 712771, u kunt hier vragen om hulp voor aanvraag
kinderopvang- of gemeentetoeslag.
Voor ondersteuning van de gemeentetoeslag kunt u tevens terecht bij de servicebalie van de gemeente
Hardinxveld-Giessendam, telefonisch bereikbaar onder nummer 0184 674444.

