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VVE Peuteropvang (locatie Ringweg, Spaarndam) 
VVE peuteropvang op vaste dagen voor 40 weken per jaar.  

Minimale afname is 2 dagdelen + 2 dagdelen gratis 

 

Soort product Gem. 
uren per 

jaar 

Gem. 
uren 

p/maand 

Gem. prijs 
p/maand 

Uurtarief 

VVE peuteropvang per dag 160,00 13,33 € 128,66 € 9,65 

 

 

Reguliere peuteropvang (locatie Ringweg, Spaarndam) 
Reguliere peuteropvang op vaste dagen voor 40 weken per jaar. 

Minimale afname is 2 dagdelen. 

 

Soort product Gem. 
uren per 

jaar 

Gem. 
uren 

p/maand 

Gem. prijs 
p/maand 

Uurtarief 

Reguliere peuteropvang per dag 160,00 13,33 € 128,66 € 9,65 

 

 

Tarieven   

• Bovenstaande tarieven gelden voor ouders die Kinderopvangtoeslag ontvangen. Ouders die 
niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag, betalen een inkomensafhankelijke 
ouderbijdrage. Zie hiervoor de tabellen op pagina 2.  

• Het aantal uren en prijs per maand is een gemiddelde over 12 maanden. 

• De tarieven zijn inclusief drinken en activiteiten op de groep) 
 
Collectieve sluitingsdagen 

Peuteropvanglocaties zijn gesloten tijdens de 11 schoolvakantieweken zoals bepaald voor de regio 
Noord. De collectieve sluitingsdagen voor 2022 zijn vastgesteld op 27, 28, 29 en 30 december 2021. 
Deze dagen zijn niet doorberekend in de tarieven. De feestdagen vallen op 18 april, 27 april, 26 en 27 
mei, 6 juni 2022 en 26 december 2022. Sluiting of opening op Goede Vrijdag wordt jaarlijks bepaald 
en wordt jaarlijks ruim van tevoren gecommuniceerd. 
 

Contractvoorwaarden 

Op al onze aanbiedingen zijn de Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang en de 
Leveringsvoorwaarden van Stichting Hero kindercentra peuteropvang van toepassing. Deze zijn terug 
te vinden via https://www.herokindercentra.nl/leveringsvoorwaarden/   
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Peuteropvang 
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Inkomensafhankelijke ouderbijdrage 2022 voor ouders zonder VVE-verklaring 
 

Ouders die niet (beiden) werken en/of studeren betalen alleen een ouderbijdrage voor de peuteropvang. De 

hoogte van de ouderbijdrage is afhankelijk van het (gezins)inkomen. Ouders nemen minimaal 2 dagdelen 

peuteropvang af.  

 

Inkomen vanaf Inkomen tot Ouderbijdrage  

per uur 

Ouderbijdrage  

per dag  

Ouderbijdrage per maand 

voor  2 dagdelen 

(het 3e en 4e dagdeel zijn 

gratis voor ouders) 

lager dan € 20.584,00 € 1,49 € 5,96 € 39,73 

€ 20.585,00 € 31.648,00 € 1,58 € 6,32 € 42,13 

€ 31.649,00 € 43.550,00 € 2,07 € 8,28 € 55,20 

€ 43.551,00 € 59.235,00 € 2,59 € 10,36 € 69,07 

€ 59.236,00 € 85.146,00 € 3,65 € 14,60 € 97,33 

€ 85.147,00 € 117.989,00 € 5,39 € 21,56 € 143,73 

€ 117.990,00 en hoger € 6,79 € 27,16 € 181,07 

 

 

Inkomensafhankelijke ouderbijdrage 2022 voor ouders met VVE-verklaring 
 

Ouders die niet (beiden) werken en/of studeren betalen alleen een ouderbijdrage voor de peuteropvang. De 

hoogte van de ouderbijdrage is afhankelijk van het (gezins)inkomen. Met een VVE-verklaring neemt u 4 dagdelen 

(4 x 4 uur per week) peuteropvang af. De ouder betaalt het 1e en 2e dagdeel en Gemeente Haarlemmermeer 

betaalt het 3e en 4e dagdeel. 

 

Inkomen 

vanaf 

Inkomen tot Ouderbijdrage 

VVE per uur 

Ouderbijdrage  

VVE per dag 

Ouderbijdrage VVE per 

maand voor  2 dagdelen 

(het 3e en 4e dagdeel zijn 

gratis voor ouders) 

lager dan € 20.584,00 € 0,34 € 1,36 € 9,07 

€ 20.585,00 € 31.648,00 € 0,43 € 1,72 € 11,47 

€ 31.649,00 € 43.550,00 € 0,92 € 3,68 € 24,53 

€ 43.551,00 € 59.235,00 € 1,44 € 5,76 € 38,40 

€ 59.236,00 € 85.146,00 € 2,50 € 10,00 € 66,67 

€ 85.147,00 € 117.989,00 € 4,24 € 16,96 € 113,07 

€ 117.990,00 en hoger € 5,64 € 22,56 € 150,40 

 


