
                                                                                                                   
 

Christelijke Kinderopvang BijdeHandjes  
Tarieven 2021  

 
 
Tarieven en producten 2021 peuteropvang Elst 

 
 
Adres 
De Spijlen 5 
3921 EK Elst (Utr.) 
Telefoon: 06-10023869 
 
Landelijk register kinderopvang: 499086570 
 
Openingstijden: 
maandag 8.15 uur - 12.15 uur 
dinsdag 8.15 uur - 12.15 uur 
woensdag 8.15 uur - 12.15 uur 
donderdag 8.15 uur - 12.15 uur 
vrijdag 8.15 uur - 12.15 uur 

 
 
1. Tarief wanneer u recht heeft op kinderopvangtoeslag en er geen VVE-indicatie is 
Dit tarief is € 8,46 per uur. U kunt over dit tarief kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst.  
 
2. Tarief wanneer u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag en er geen VVE-indicatie is 
Dit betreft een inkomensafhankelijk tarief. U betaalt per maand voor 2 dagdelen peuteropvang volgens 
onderstaande tarieven horend bij uw (gezamenlijke) toetsingsinkomen. 2 dagdelen opvang is verplicht. 
Als u in aanmerking komt voor dit tarief moeten de volgende gegevens aangeleverd worden: 

• Een verklaring géén recht op kinderopvangtoeslag, dit formulier kunt u opvragen bij de afdeling 
Planning van BijdeHandjes. 

• Een inkomensverklaring van de Belastingdienst, deze kunt u telefonisch aanvragen bij de 
Belastingdienst via 0800 0543 of via de site van ‘Mijn Belastingdienst’.  

     
Tarieven zonder recht op kinderopvangtoeslag   
Gezamenlijk toetsingsinkomen 2021 Ouderbijdrage per uur 
Lager dan € 19.288 € 1,10 
€ 19.289 € 24.525 € 1,60 
€ 24.526 € 31.739 € 2,17 
€ 31.740 € 36.441 € 2,79 
€ 36.442 € 39.806 € 2,98 
€ 39.807 € 56.692 € 3,25 
€ 56.693 € 77.970 € 3,61 
€ 77.971 € 108.044 € 4,79 
€ 108.045 en hoger € 5,49 



                                                                                                                   
 

Christelijke Kinderopvang BijdeHandjes  
Tarieven 2021  

 
 
 
3. Tarief wanneer u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag en er wel een VVE-indicatie is 
Dit betreft een inkomensafhankelijk tarief. Uw kind komt 4 dagdelen van 4 uur. U betaalt een vast bedrag 
van       € 36,50 per maand voor 4 dagdelen peuteropvang. 
Als u in aanmerking komt voor dit tarief moeten de volgende gegevens aangeleverd worden: 

• Een verklaring géén recht op kinderopvangtoeslag, dit formulier kunt u opvragen bij de afdeling 
planning van Bijdehandjes. 

• Een inkomensverklaring van de Belastingdienst, deze kunt u telefonisch aanvragen bij de 
Belastingdienst via 0800 0543 of via de site van mijn Belastingdienst.  

• Een VVE indicatie. Deze wordt verstrekt door het consultatiebureau. 
 
4. Tarief wanneer uw kind een VVE indicatie heeft en recht heeft op kinderopvangtoeslag 
Dit tarief is € 8,46 per uur. U kunt over dit tarief kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst.  Uw 
kind komt dan 4 dagdelen per week van 4 uur. U betaalt per maand voor 3 dagdelen peuteropvang. Het 4e 
dagdeel krijgt u vergoed. 
Wanneer u in aanmerking komt voor dit tarief moeten de volgende gegevens aangeleverd worden:  

• Een VVE indicatie. Deze wordt verstrekt door het consultatiebureau.  
 
Wanneer heeft u recht op kinderopvangtoeslag? 
U heeft recht op kinderopvangtoeslag wanneer u als beide ouders of als alleenstaand ouder in loondienst 
bent, studeert of een re-integratie programma volgt naar werk. Via de kinderopvangtoeslag kunt u, 
afhankelijk van uw gezamenlijk inkomen, een bedrag terug ontvangen van de Belastingdienst. Op de website 
van de Belastingdienst kunt u berekenen wat uw netto-kosten zijn voor de peuteropvang.  
 
Inschrijven 
Om je kind in te schrijven bij BijdeHandjes, klik je op onderstaande link: 
Inschrijven bij BijdeHandjes 

 

https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/
https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/
https://bijdehandjes.flexkids.nl/aanvraag/opvangsoort

