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TARIEVEN PEUTERSPEELZAAL 2019 

Hattem 
 

Graag geven wij u nog iets meer informatie over de 

mogelijkheden bij KOM Kinderopvang en over alles wat er 

bij komt kijken als u peuterspeelzaal nodig heeft.  
 

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via 
telefoonnummer 0578 - 569 960. 

 
 

Uw bruto jaarinkomen 
bedraagt: 

 
Van                      Tot 

Uw eigen bijdrage per 
maand voor 2 dagdelen 

per week van 3 uur 

 € 19.433 €     6,40 

€ 19.434 € 29.879 €     8,00 

€ 29.880 € 41.116 €   17,20 

€ 41.117 € 55.924 €   26,80 

€ 55.925 € 80.387 €   46,40 

€ 80.388 € 111.393 €   78,80     

€ 111.394 en hoger  € 106,20   

Uw bijdrage 

Binnen de gemeente Hattem geldt het 
tarief peuterspeelzaal alleen als: 

 één ouder binnen het gezin een 

inkomen heeft; 
 als de minst werkende ouder minder 

dan 6 uur werkt. 
 
De gemeente subsidieert een gedeelte 
van de kosten voor de 

peuterspeelzaal. Het resterende  
deel wordt via de tabel inkomens-
afhankelijke ouderbijdrage aan u in 
rekening gebracht. 

 

 

 

Aantal dagdelen 

U kunt twee of meer dagdelen per 
week afnemen. De tijden zijn: 
8.30-11.30 uur 

 

 

 

Peuterspeelzaal met 
kinderopvangtoeslag 

Indien beide ouders werken komt u in 
aanmerking voor kinderopvangtoeslag. 
Uw kind kan wel naar de 
peuterspeelzaal. De voor u geldende 
tarieven en informatie vindt u op 

pagina 2 en 3. 

 

Drie dagdelen tegen laag tarief 

 Hebben beide ouders een opleiding gevolgd van maximaal  

   basisonderwijs of  (v)so-zmlk, LBO/vbo, praktijkonderwijs of     

   vmbo basis of kaderberoepsgerichte leerweg? 

 Heeft het consultatiebureau aangegeven dat uw peuter een  

   taal- of ontwikkelingsachterstand heeft? 

 Volgt één van de ouders een inburgeringcursus of taalcursus 

bij het ROC? 

 

Als u op één van deze drie vragen 'ja' kunt beantwoorden, dan 

komt uw kind in aanmerking voor drie dagdelen peuterspeelzaal 

per week tegen een tarief van € 18,75 per maand. Minimaal  

één van de drie dagdelen is een middag. 
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TARIEVEN 2019  

PEUTERSPEELZAAL MET 

KINDEROPVANGTOESLAG 
 

Wat als u voor KOM kiest? 

Graag heten we u van harte welKOM!  

Als u kiest voor KOM doen we het volgende  
voor u: 
 

2. Uw aanmelding wordt verwerkt en u 
ontvangt uw plaatsingsovereenkomst (POK) 
met de gegevens van uw kind(eren) en de 
gekozen opvang op één van de locaties. 

 
3. U krijgt een persoonlijke intake met een 

pedagogisch medewerker van de groep 

waarin al uw wensen worden besproken en 
waar u kunt vertellen over uw kind en zijn 
gewoontes . 

 
4. Elke maand ontvangt u een digitale factuur 

van KOM met de opvangkosten. Deze kosten 

betaald u via een automatisch incasso. 
 
5. Dagelijks is er een fotoverslag op de groep 

met welke activiteiten er hebben 
plaatsgevonden. 

 
6. Elk jaar vinden er 10 minuten gesprekken 

plaats met de mentor van uw kind. 

Extra’s bij KOM 

● Extra opvang is soms mogelijk! U betaalt 

 hiervoor geen hogere uurprijs maar het  
 standaard uurtarief dat bij uw overeenkomst 

hoort. Voor het aanvragen van extra opvang kunt 
u een formulier invullen via onze website en 

inleveren op de locatie en per mail aanvragen.  
 
●  Ruilen van uw afgenomen opvang is 6 keer per 

jaar mogelijk binnen een periode van 3 weken 
vóór en 3 weken na de desbetreffende dag en 
indien de bezetting het toelaat. Kijk voor de 

volledige regeling op www.komkinderopvang.nl. 
 
●  De prijzen zijn inclusief: 

- vers fruit, drinken, lunch en gezonde  

 tussendoortjes 
- uitstapjes 
- activiteiten 

 
●   Nijntje Pluis is 40 weken per jaar geopend, 

behalve op de erkende feestdagen. Daarnaast 
heeft KOM twee sluitingsdagen per jaar. In 2019 
zijn dat 31 mei en 27 december. Deze 
sluitingsdagen zijn in de uurprijs verwerkt. 

 

●  KOM organiseert regelmatig extra 
activiteiten voor zowel ouders, opa en oma als 
kinderen. We vieren altijd de feestdagen en 

hebben een speciaal programma KOM in beweging 
voor peuters waarbij we cursussen aanbieden met 
dans, gym, muziek en de natuur.  

 

 

 

Aantal dagdelen 

U kunt twee of meer dagdelen afnemen, verdeeld 
over twee verschillende dagen.  
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 Tijden 
Bruto 

uurprijs 

Bruto 

maandprijs  

3 uur p.d. 

Bruto 

maandprijs  5 

uur p.d.  

40 weken  

 

Nijntje Pluis 

 

 

08.30-11.30 uur  

 

07.30-12.30 uur  

€      9,27 

 

€     9,12 

€      92,70 

 

 

 

 

€ 152,00 

 

Kinderopvangtoeslag 

De genoemde tarieven bij KOM bedragen een 
bruto prijs. De vergoeding van de overheid moet 
hierop nog in mindering worden gebracht. In 

veel gevallen betaalt u slechts een klein deel van 
de kosten zelf. De nettoprijs hangt af van uw 
inkomsten en voor hoeveel kinderen u opvang 
afneemt.  
 
U kunt hiervoor een proefberekening maken via 

de website van de belastingdienst 

www.toeslagen.nl. Mocht u hierbij hulp nodig 
hebben, dan berekenen wij graag voor u wat u 
werkelijk gaat betalen! 
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