
 

  

 

POV tarieven 2021 

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.  

 

POV tot 12:00 uur  

De kosten voor peuteropvang met kinderopvangtoeslag zijn berekend over 40 schoolweken gedeeld door 12 

maanden.  

Locaties: BSV, KWS, Vrijbuiters, Wimperoen, Van Lennepweg, Sparrenbos 

1 dag per week op 

 

Opvangtijd Uren per maand Uurprijs Bedrag per maand 

Ma / di / woe / do / vrij 8:30-12:00 uur 11.67 € 8,46 € 98,73 

Woe tot 12:15 uur 8:30-12:15 uur 12.50 € 8,46 € 105,75 

POV tot 13:00 uur (incl. warm eten) 

Locaties: BSV, KWS, Vrijbuiters, Wimperoen, Van Lennepweg, Sparrenbos 

Woensdag en vrijdag peuteropvang tot 13:00 uur is alleen mogelijk op locatie 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 € 9,11 € 136,65 

POV tot 14:30/14:45 uur (incl. warm eten) 

Locaties: BSV, KWS 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 

Ma / di / do 8:30-14:30 uur 20 € 9,11 € 182,20 

Ma / di / do 8:30-14:45 uur 20.83 € 9,11 € 189,76 

 

POV 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 2021 

Gezamenlijk 

toetsingsinkomen 

peuteropvang 8:30-12:00 peuteropvang 8:30-12:15 

1 ochtend 1 ochtend 

Lager dan € 20.302 €  3,97 €  4,25 

€ 20.303 - €  

31.214 

€  4,90 €  5,25 

€ 31.215 - €  

42.953 

€ 10,50 € 11,25 

€ 42.954 - €  

58.423 

€ 16,45 € 17,63 

€ 58.424 - €  

83.979 

€ 28,58 € 30,63 

€ 83.980- € 

116.371 

€ 48,53 € 52,00 

€ 116.372 en hoger € 65,33 € 70,00 

Maandbedrag voor 1 ochtend meer van 8:30-12:00 uur:  € 98,73   (= ongesubsidieerd) 

 Maandbedrag voor 1 ochtend meer van 8:30-12:15 uur:   € 105,75 (= 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: 

 

Extra opvang 

Het is mogelijk om incidenteel een ochtend extra te komen of de ochtend te verlengen naar 14:30/14:45 uur. 

De uurprijs voor extra opvang tot 12:00 uur is € 8,74 en tot 13:00 of langer is € 9,42. 

Het is ook mogelijk om deze extra opvang te betalen met uw gespaarde Les Petits punten.  

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. Meer informatie hierover kunt u vinden op onze website: 

https://www.lespetits.nl/informatie/kinderkapper/ 

 

https://www.lespetits.nl/informatie/kinderkapper/

