Tarieven en spelregels
Peutervoorschool Pindakaas 2,5-4 jaar

Alles voor een blij gezicht

Geldig per 1 januari 2022 (prijswijzigingen voorbehouden)

Opvangvormen
Voor kinderen van 2 jaar en 6 maanden tot 4 jaar hebben wij het volgende aanbod:
• Peutervoorschool gedurende 40 weken per jaar (excl. vakanties)

Openingstijden en contact
Maandag t/m zaterdag van 7:00-18:00
52 weken per jaar, m.u.v. feestdagen
E-mail: info@kdvpindakaas.nl
Telefoon: 0544467752

Opvangtijden
• Dagdeel ochtend: 8.30-12.30u (4 uur)
• Dagdeel middag: 13.00-17.00u(4 uur)
Tarieven
Dagen per week

Prijs per maand

Prijs per uur

Aantal uren per jaar

Aantal uren per maand

1 dagdeel (4 uur)

€ 113,30

€ 8,50

160

13,33

2 dagdelen (8 uur)

€ 226,61

€ 8,50

320

26,66

3 dagdelen (12 uur)

€ 340,-

€ 8,50

480

40

4 dagdelen (16 uur)

€ 453,30

€ 8,50

640

53,33

Toelichting:
• U neemt iedere week dezelfde dagen af.
• U kunt uw voorkeur voor dagdelen doorgeven aan pindakaas. Wij houden hier in
de planning rekening mee, maar kunnen geen garantie geven voor uw voorkeursdag(en).
Het vastzetten van definitieve dagen is altijd in overleg met u.
• De peuter-voorschool tarieven zijn inclusief het gebruik van luiers, eten en drinken, met
uitzondering van avondmaaltijden. Indien uw kind aangepaste voeding nodig heeft (bijv.
als gevolg van een allergie of een dieet), neem dan even contact met ons op!
Dagdelen
• U neemt iedere week dezelfde dagen af. Minimaal 2 dagdelen per week.
• U kunt uw voorkeur voor dagdelen doorgeven aan Pindakaas. Wij houden hier in de
planning rekening mee, maar kunnen geen garantie geven voor uw voorkeursdag(en). Het
vastzetten van definitieve dagen is altijd in overleg.
1e en 2e dagdeel
De minimale afname is 2 dagdelen per week.
3e en 4e dagdeel
Indien uw kind een VVE indicatie heeft, kunnen wij gratis een 3e en 4e dagdeel (2x4uur)
peutervoorschool aanbieden. Zo kan Pindakaas, als VVE-instelling, de ontwikkeling van uw
peuter optimaal stimuleren. Deze dagen worden door de gemeente vergoed. Neem voor meer
informatie contact op met de vestiging.
Tegemoetkoming in de kosten
U kunt via de Belastingdienst (en in enkele gevallen van de gemeente/UWV) een bijdrage
in de kinderopvangkosten krijgen. Hierdoor vallen de netto kinderopvang kosten voor
ouders lager uit. Het uurtarief en het aantal uren per maand heeft u nodig om de toeslag
via de Belastingdienst te berekenen en aan te vragen. Hoe de financiële structuur werkt, is
afhankelijk van uw eigen situatie.
Twee werkende ouders
U kunt kinderopvangtoeslag aanvragen via de Belastingdienst. Wanneer we u kunnen helpen
met het invullen van de aanvraag voor de kinderopvangtoeslag, kunt u contact met ons
opnemen. Wij helpen u graag.
Één werkende ouder
Pindakaas vraagt via de gemeente subsidie aan voor de peutervoorschool. U betaalt alleen
een netto ouderbijdrage (afhankelijk van uw inkomen) aan Pindakaas. Voor meer informatie
kunt u telefonisch contact opnemen met de vestiging.
Voorbeeld kostenoverzicht
Uitgaande van beiden ouders werkzaam en een gezamenlijk bruto inkomen van € 50.000
per jaar.
• Twee peutervangochtenden per week:

• Factuur per maand € 226,61
• Kinderopvangtoeslag per maand: € 190
• Eigen bijdrage per maand € 36,61
Haal- en brengtijden
Brengtijd ochtend:
8.30 		
Haaltijd ochtend:
12.30 		

Brengtijd middag:
Haaltijd middag:

13.00
17.00

Mocht uw kind om bepaalde redenen (bijv. doktersbezoek) later komen of eerder opgehaald
moeten worden, laat u dat dan even weten op de vestiging of via de app.
Aanvraag extra dagdelen
U kunt voor de Peuter-voorschool geen extra dagdelen aanvragen.
Aanvraag ruildagen
Het aanvragen van ruildagen is voor de Peuter-voorschool niet mogelijk.
Vervroegde of verlengde opvang
Voor de peuter-voorschool geldt geen vervroegde of verlengde opvang. De breng
en haaltijden staan vast.
Afwezigheid door ziekte
Als uw kind (door ziekte) afwezig is, moet u uw kind afmelden via de app of het ouderportaal.
Het is belangrijk dat wij weten of uw kind wel of niet aanwezig is. Wij beschouwen een
afmelding altijd alleen voor de betreffende dag. Deze dagdelen kunt u niet op een later
tijdstip inzetten. Als uw kind langdurig ziek is, treffen wij in overleg met u een regeling.
Erkende feestdagen waarop we gesloten zijn in 2022
Onze vestigingen zijn geopend op maandag t/m zaterdag van 7:00 t/m 18:00 uur. Wij zijn
gesloten op onderstaande nationaal erkende feestdagen. Deze dagen zijn niet te ruilen en
leveren geen tegoeden op.
• Nieuwjaarsdag: zaterdag 1 januari 2022
• 2e paasdag: maandag 18 april 2022
• Koningsdag: woensdag 27 april 2021
• Hemelvaartsdag: donderdag 26 mei 2022
• 2e Pinksterdag: maandag 24 mei 2022
• Kerstmis: zondag 25 december en maandag 26 december 2022
Opzeg-/wijzigingstermijn
Wilt u uw overeenkomst tussentijds opzeggen of wijzigen dan kunt u dit schriftelijk of per mail
verzoeken via info@kdvpindakaas.nl. Wij ontvangen deze aanvraag graag 2 maanden voor
u de overeenkomst wens te beëindigen of wijzigen.

