
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijzen Peuterprogramma 2023:  

 

 

De prijzen van het peuterprogramma zijn afhankelijk van welke dagdelen een kind afneemt en hoe 

vaak per week een kind gebruik maakt van het peuterprogramma. De prijzen zijn gebaseerd op 40 

weken per jaar. Tijdens schoolvakanties is er geen peuterprogramma. De losse uurprijs voor het 

peuterprogramma is € 9,20 voor 2023. Ouders die beiden werken vallen onder de wet kinderopvang en 

kunnen kinderopvangtoeslag aanvragen bij de belastingdienst. 

 

 

Voor deze ouders geldt de volgende berekening voor 2023. 

 

 

1 dagdeel per week ( ma, di, woe of do) :  4 uur x 40 weken = 160 uur x € 9,20= € 1472,00 per jaar. 

 

 

De facturen worden per maand kloppend gemaakt. Als een maand bv  4 maandagen heeft dan worden 

deze 4 maandagen verrekend, heeft een maand 3 maandagen dan worden deze 3 maandagen 

verrekend. Let wel, als een kind ziek is of niet komt, dan worden deze dagdelen wel doorberekend. We 

kunnen dan geen andere  kinderen op deze plek inplannen. 

 

 

Subsidie van de gemeente Maasgouw: 

 

Als U inwoner bent van de Gemeente Maasgouw, dan hebt U in bepaalde gevallen recht op subsidie 

voor een peuterplek bij De Bengeltjes. In de volgende gevallen wordt er subsidie verleend door de 

Gemeente: 

 

 

Een of beide ouders zijn werkeloos: 

 

Als 1 of beide ouders werkeloos worden dan hebben ze nog recht op 6 maanden kinderopvangtoeslag. 

Na deze 6 maanden vervalt de toeslag en kunnen ouders aanspraak maken op subsidie van de 

gemeente. Ouders moeten dan een verklaring tekenen dat ze geen recht meer hebben op 

kinderopvangtoeslag. Deze verklaring kunnen ze bij de leidinggevenden opvragen. De voorwaarden is 

dat een peuter dan 2 dagdelen gebruik maakt van het peuterprogramma. 

Ouders betalen voor deze 2 dagdelen € 14,80 per week. De Gemeente betaalt de rest rechtstreeks aan 

Robbedoes. 

 

 

 

 

 

Locatie: 
 

De Bengeltjes 
LRK nr:210010563 
Sportparklaan 60 
6097 CW  Heel 
Tel. 0475 570905 



Er is maar 1 werkende ouder: 

 

Als er maar 1 ouder werkt dan ontvangen ouders geen kinderopvangtoeslag. Ouders komen in dat 

geval in aanmerking voor subsidie van de gemeente. Ouders dienen dan een IB 60 formulier in te 

vullen waarin ze verklaren dat er maar 1 ouder werkt. De voorwaarden is dat een peuter dan 2 

dagdelen gebruik maakt van het peuterprogramma. 

Ouders betalen voor deze 2 dagdelen € 14,80 per week. De Gemeente betaalt de rest rechtstreeks aan 

Robbedoes. 

 

Het kind heeft een taalachterstand: 

 

Als U kind via het consultatiebureau een indicatie heeft voor een taalachterstand dan kan U ook een 

subsidie ontvangen via de gemeente. De voorwaarde is dat het kind dan wel 10 uur per week 

deelneemt aan het peuterprogramma. Als dit het geval is, neem dan even contact op met de 

leidinggevenden, zij kunnen U uitleggen hoeveel subsidie U kunt ontvangen. 

 

 

Facturering 

 

Het kinderdagverblijf factureert de verschuldigde bedragen in de tweede week van de betreffende 

kalendermaand. Dit betekent dat het verschuldigde bedrag dan automatisch van uw rekening wordt 

afgeschreven (via een automatische incasso). 

Mocht de incasso niet goed gaan, dan s.v.p. binnen 1 week het bedrag zelf overboeken naar 

rekeningnr.  

NL95 RABO 0104814799, ten name van Kinderdagverblijf Robbedoes. Vermeld naam en 

factuurnummer. Als het bedrag niet tijdig overgemaakt is, dan  kan het kind per direct geweigerd 

worden. 

 

 

 

 

Bovengenoemde prijzen gelden per 1-1-2023. 

 


