
 

  
POV tarieven 2018 Bloemendaal 

Peuteropvang met kinderopvangtoeslag 

Peuteropvang valt onder de Wet Kinderopvang.  U kunt via de kinderopvangtoeslag van het Ministerie van 
OCW een bijdrage krijgen in de kosten voor kinderopvang. Voorwaarden is o.a. dat u beiden werkt of 
studeert. Welk bedrag u persoonlijk terug kunt krijgen via de belastingdienst kunt u uitrekenen op 
toeslagen.nl of (handig!) met de Calculator op onze website. 

POV tot 12:00 uur 

1 dag per week op Opvangtijd Uren per maand Uurprijs Bedrag per maand 

Ma / di / woe / do / vrij 8:30-12:00 uur 11,66 € 7.45 € 86,92 

Woe tot 12:15 uur 8:30-12:15 uur 12,50 € 7.45 € 93,13 

Vrij tot 12:30 uur 8:30-12:30 uur 13,33 € 7.45 € 99,33 

POV tot 13:00 uur (incl. warm eten) 
Woensdag en vrijdag peuteropvang is alleen mogelijk op locaties Wimperoen en Van Lennepweg  

1 dag per week op Opvangtijd Uren per maand Uurprijs Bedrag per maand 

Ma / di / woe / do / vrij 8:30-13:00 uur 15 € 7.80 € 117,00 

POV tot 14:30/14:45 uur (incl. warm eten) 
Voor locaties KWS, BSV en Wimperoen tot 14:30 uur en locatie Van Lennepweg tot 14:45 uur 

1 dag per week op ma/di/do Opvangtijd Uren per maand Uurprijs Bedrag per maand 

Kleine Beer, Kleine Daaltjes 
en  Wimperoen 

8:30-14:30 uur 20 € 7.80 € 156,00 

Bosvriendjes 8:30-14:45 uur 20.83 € 7.80 € 162,47 

 
POV tot 12:00 uur zonder kinderopvangtoeslag  
De gemeente Bloemendaal subsidieert de ouders die geen recht hebben op de kinderopvangtoeslag. 
Berekening kosten voor peuteropvang zonder kinderopvangtoeslag: 40 schoolweken / door 12 maanden.  
Per week is dat maximaal twee dagdelen peuteropvang per kind.  

 
Maandbedrag 2018 

Gezamenlijk 
toetsingsinkomen 

1 ochtend per week 2 ochtenden per week 

Ma/di/do/vrij Woensdag Ma/di/do/vrij 1 dag + woe  

Lager dan €  18.849 €  5,25 € 5,63 €  10,50 €  10,88 

€  18.850- €  28.981 €  5,83 € 6,25 €  11,66 €  12,08 

€  28.982 - €  39.880 € 11,08 € 11,88  €  22,16 €  22,96 

€  39.881 - €  54.242 € 17,27 € 18,50 €  34,54 €  35,77 

€  54.243 - €  77.970 € 29,98 € 32,13 €  59,96 €  62,11 

€ 77.971 - € 108.044 € 50,63 € 54,25 € 101,26 € 104,88 

€ 108.045 en hoger € 57,98 € 62,13 € 115,97 € 120,11 

Maandbedrag  3de ochtend op Ma/di/do/vrij: € 86,92 (= ongesubsidieerd) 

Maandbedrag 3de ochtend op Woensdag:     € 93,13 (= ongesubsidieerd) 

 



 

 

Onze POV tarieven zijn inclusief: 
- Luiers, drinken, fruit en verantwoorde tussendoortjes   
- Warme lunch (voor peuteropvang na 12:00 uur) 

Naast onze standaard service biedt Les Petits ook extra diensten aan: 
 

Kapperservice 0-4 jaar 
Wij hebben een eigen kinderkapster in huis die eens in de 6 weken de vestigingen bezoekt. Zij kan het haar 
van uw kind knippen in de ontspannen sfeer van een vertrouwde omgeving. Middels een knipformulier kunt u 
aangeven hoe u de coupe geknipt zou willen hebben. De kosten voor de kapperservice zijn € 15,00 per 
knipbeurt en worden (indien afgenomen) automatisch geïncasseerd. 

Extra opvang 
Het is mogelijk om incidenteel een ochtend extra te komen of de ochtend te verlengen naar 14:30/14:45 uur. 
Een incidentele ochtend peuteropvang tot 12:00 uur kost €26,92,  
extra pov tot 13:00 uur €36,27 per ochtend en  
extra pov tot 14:30/14:45u €48,36 / €50,38. 
Het is ook mogelijk om deze extra opvang te betalen met uw gespaarde Tegoed. Kijk voor meer informatie 
hierover op onze website: http://www.lespetits.nl/handige-informatie/tegoeden/. . 
 
 


