
                                                                                                                   
 

Christelijke Kinderopvang BijdeHandjes  
Tarieven 2021 

 
 
Tarieven en producten 2021 Peuteropvang Woudenberg 

 
Adres 
Kersentuin 34 
3931 SR Woudenberg 

T. 06-82755850  

Landelijk register Kinderopvang (LRK): 183822213 

Leeftijd 

Uw kind is vanaf 2 jaar welkom bij ons op de peuteropvang in Woudenberg.   

  

Openingstijden 2020: 
maandag  8.30 uur - 12.30 uur 
dinsdag 8.30 uur - 12.30 uur 
woensdag 8.30 uur - 12.30 uur 
donderdag 8.30 uur - 12.30 uur 
Vrijdag       8.30 uur - 12.30 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 1 of 2 dagdelen peuteropvang volgens 
onderstaande tarieven horend bij uw (gezamenlijke) toetsingsinkomen. Uw kind mag maximaal 2 dagdelen 
afnemen. 
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 € 25.000 € 0,51 
€ 25.001 € 35.000 € 0,90 
€ 35.001 € 50.000 € 1,52 
€ 50.001 € 70.000 € 2,60 
€ 70.001 en hoger € 4,63 
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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.  
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.  
 
 
Tarieven zonder recht op kinderopvangtoeslag   
Gezamenlijk toetsingsinkomen 2021 Ouderbijdrage per uur 
Lager dan € 25.000 € 0,51 
€ 25.001 € 35.000 € 0,90 
€ 35.001 € 50.000 € 1,52 
€ 50.001 € 70.000 € 2,60 
€ 70.001 en hoger € 4,63 

 
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 4 dagdelen per week van 4 uur. U betaalt per maand voor 3 dagdelen peuteropvang per week. 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.  
 
Inschrijven 
Om je kind in te schrijven bij BijdeHandjes, klik je op onderstaande link: 
Inschrijven bij BijdeHandjes 

 

https://bijdehandjes.flexkids.nl/aanvraag/opvangsoort

