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: tarieven 2021

Geachte ouder/ verzorger,
De tarieven van Kinderwoud Kinderopvang voor 2021 zijn bekend! Het is ons gelukt om de netto kosten voor
kinderopvang en buitenschoolse opvang voor het merendeel van onze ouders gelijk te houden. In enkele gevallen
dalen de kosten zelfs iets. Natuurlijk hebben wij te maken met jaarlijkse kostenstijgingen. Door de schaal van onze
organisatie (middelgroot) en de groeiende vraag naar kinderopvang kan Kinderwoud de extra kosten echter
gedeeltelijk zelf opvangen en gewoon meegaan in de indexering van de overheid. Daarnaast stelt de overheid de
inkomensschalen voor ouders ook jaarlijks bij, wat maakt dat de netto kosten voor het merendeel van de ouders gelijk
blijven of zelfs iets dalen. Hierbij is tevens rekening gehouden met het bruto uurtarief waarover u kinderopvangtoeslag
ontvangt.
De Centrale Oudercommissie heeft hier positief over geadviseerd.
In de bijlage treft u een overzicht van alle uurtarieven aan.
Netto kosten in 2021
Om u een indicatie te geven van de netto kosten treft u hieronder een paar voorbeelden aan:

Wenst u een exacte indicatie van uw netto kosten te ontvangen, dan kunt u deze bij ons aanvragen.
De kosten zijn ook te berekenen met behulp van de kostencalculator op onze website:
https://gob.kinderwoud.nl/kostenberekening2021/
Belastingdienst
De Belastingdienst zet de betaling van uw voorschot kinderopvangtoeslag in 2021 voort op basis van de gegevens die
bij hen bekend zijn. Denkt u er aan om de Belastingdienst tijdig te informeren over grote wijzigingen in uw gemiddelde
afname van uren of wijzigingen in uw (gezamenlijk) inkomen?
Voor meer informatie over de kinderopvangtoeslag kunt u de site www.toeslagen.nl raadplegen, maar u kunt ook
contact opnemen met onze afdeling Financiën via (0513) 610 825 of per mail via financien@kinderwoud.nl
Aanvullende voorwaarden
Op al onze contracten zijn de algemene voorwaarden Kinderopvang en de aanvullende voorwaarden Kinderwoud van
toepassing. Deze zijn recent aangepast en te lezen op de website van Kinderwoud www.kinderwoud.nl onder
downloads.
Contact
Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen of wenst u meer informatie? Neem dan gerust contact op met de
medewerkers van onze afdeling Planning en Plaatsing. Zij staan u graag te woord. Ook met vragen over uw huidige
contract kunt u bij de afdeling Planning en Plaatsing terecht. Zij zijn telefonisch bereikbaar via (0513) 610 825 of per
mail via planning@kinderwoud.nl.
Met vriendelijke groet,

Vanessa Weewer
Directeur/bestuurder
Kinderwoud Kinderopvang
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