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UN1EK biedt in Vlaardingen al bijna 50 jaar professionele kinderopvang. Met veel plezier ontvangen we kinderen  

van 0 tot 13 jaar in onze integrale kindcentra, scholen en peuteropvang. 

KINDEROPVANG IS GOED VOOR KINDEREN. Het bevordert de sociale ontwikkeling van kinderen en zorgt voor  

een gezonde zelfstandigheid. Kinderen doen andere ervaringen op dan thuis en leren omgaan met andere kinderen. 

KINDEREN LEREN DOOR TE SPELEN. In onze kindcentra bieden we naast goede verzorging en aandacht ook voor- 

en vroegschoolse educatie. Met ontwikkelingsgerichte spelactiviteiten stimuleren onze pedagogisch medewerkers  

de brede ontwikkeling van kinderen.

IN EEN INTEGRAAL KINDCENTRUM staat de doorgaande ontwikkelings- en leerlijn voor kinderen van  

0 tot 13 jaar centraal. Een IKC is 52 weken per jaar geopend en biedt een aansluitend dagprogramma  

van onderwijs en kinderopvang van 07.30 tot 18.30 uur. 

UN1EK BIEDT FLEXIBELE EN BETAALBARE KINDEROPVANG. In deze brochure staan alle opvangpakketten  

en tarieven vermeld. Voor advies en informatie kunt u terecht bij de afdeling Klantenservice op het UN1EK  

servicebureau, telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 en 13:00 uur op telefoonnummer 010-4355611 

(keuze 1) of per e-mail: plaatsing@un1ek.nl.

De opvangpakketten en tarieven zijn in 2020 van toepassing voor alle locaties van UN1EK in Vlaardingen en Maassluis.

Kijk voor de tarieven voor onze locatie in Schiedam op onze website www.UN1EK.nl.

Eric Boerhout

namens College van Bestuur UN1EK

WELKOM BIJ UN1EK!

mailto:plaatsing@un1ek.nl
https://un1ek.nl/blog/locatie/bso-kethel/
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OPVANGPAKKETTEN 2020
Flexibele hele dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar

Opvangpakket Aantal uren per dag(deel) Aantal weken per jaar Uurtarief Opmerking

HELE DAGOPVANG - 52 WEKEN
op vaste dagen
van 07.30 - 18.00 uur

10,5 uur 52 weken € 8,21

HELE DAGOPVANG - 49 WEKEN
op vaste dagen 
van 07.30 uur - 18.00 uur 
Met drie ‘vrij opneembare’ vakantieweken  
per jaar

10,5 uur 49 weken € 8,25 U betaalt een vast maandtarief. 
Drie vakantieweken neemt u door het jaar heen op.
De gewenste vakantieweken geeft u minimaal 2 maanden  
vooraf door via het ouderportaal.

HELE DAGOPVANG - 40 WEKEN 
op vaste dagen
van 07.30 - 18.00 uur
Met twaalf schoolvakantieweken per jaar*

10,5 uur 40 weken € 8,62 Het 40-weken-pakket is alleen mogelijk op aanvraag  
bij het kindcentrum. Voor de schoolvakantieweken  
is het vakantierooster van UN1EK van toepassing.
www.UN1EK.nl

HELE DAGOPVANG OM DE WEEK
in de even of oneven weken 10,5 uur 26 weken € 8,62

FLEXIBELE OPVANG 
op wisselende dagdelen

10,5 uur (hele dag) of 
5,5 uur (halve dag)

52 of 49 weken € 8,62

HELE 

DAGOPVANG

Plaatsing op minimaal 4 flexibele dagdelen per week.  
Het gewenste opvangrooster geeft u uiterlijk drie weken 
vooruit via het ouderportaal door. Wanneer u binnen drie 
weken uw gewenste opvangrooster doorgeeft is er geen 
plaatsingsgarantie. 
Per dag wordt in het kindcentrum bekeken in welke groep 
uw kind wordt geplaatst.

Flexibele opvangplaatsen zijn ZEER BEPERKT beschikbaar 
en moet aangevraagd worden per kindcentrum.

https://un1ek.nl/schoolvakanties-en-sluitingsdagen/
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VERLENGDE OPVANG 
van 07.00 - 07.30 uur (incl. ontbijt) en/of 
van 18.00 - 18.30 uur (incl. gezonde snack)

0,5 uur of 1 uur per dag 52, 49 of 40 weken 
of incidenteel

€ 8,62 Verlengde opvang is mogelijk bij voldoende belangstelling in  
het kindcentrum. Vraag naar de mogelijkheden!

HALVE DAGOPVANG
op vaste dagen
in de ochtend van 07.30 tot 13.00 uur of 
in de middag van 12.30 tot 18.00 uur

5,5 uur 52 of 49 weken € 8,62
 
De halve dagopvang is alleen mogelijk op aanvraag bij  
het kindcentrum.

GASTOUDEROPVANG
Gastouderbureau Groot in Klein (onderdeel van 
Stichting UN1EK) bemiddelt bij gastoudervang.  
Kijk voor meer informatie op www.grootinklein.nl

Gastouderbureau Groot in Klein
Emmastraat 45
3134 CG Vlaardingen
T 010 - 460 81 73
info@grootinklein.nl

Opvangpakket Aantal uren per dag(deel) Aantal weken per jaar Uurtarief Opmerking

http://www.grootinklein.nl
mailto:info@grootinklein.nl
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Extra opvang en ruilen

EXTRA OPVANG 
10,5 uur (hele dag) of 
5,5 uur (halve dag) 

Per dagdeel € 8,21 

GRATIS RUILEN van opvangdag(delen) 
is mogelijk binnen 10 werkdagen, mits de 
groepsbezetting het toelaat. 

Gratis

SLUITINGSDAGEN* 
van het kindercentrum kunt u gedurende 
het kalenderjaar ruilen voor een andere 
opvangdag, mits de bezetting het toelaat.

*Bekijk de sluitingsdagen van onze  
kindcentra op www.UN1EK.nl

Gratis

Opvangpakket Aantal uren per dag(deel) Aantal weken per jaar Uurtarief Opmerking

WILT U ADVIES OF EEN OFFERTE OP MAAT? 
Neem contact op met de afdeling Klantenservice op werkdagen tussen 9.00 - 13.00 uur op telefoonnummer 010-4355611 (keuze 1) of per e-mail plaatsing@un1ek.nl.

Incidentele extra opvang of het ruilen van dagdelen 
vraagt u aan via het ouderportaal. Een definitieve 
afspraak voor een extra dagdeel kan niet worden 
geannuleerd of gewijzigd. Ook indien u onverhoopt 
geen gebruik maakt van het extra dagdeel, worden 
de kosten in rekening gebracht. Extra opvang of 
ruilen van dagdeel is mogelijk wanneer de groeps- 
en personele bezetting het toelaten. Wanneer in de 
stamgroep van uw kind geen plaats beschikbaar is, 
kan uw kind – in overleg – binnen het kindcentrum  
in een andere groep geplaatst worden.  
Uiterlijk op vrijdag in de week voor de gewenste 
(extra) opvangdag hoort u van de pedagogisch 
medewerkers of het ruilen mogelijk is.

De voorwaarden voor ruilen en extra opvang vindt u 
op onze website: www.UN1EK.nl.

https://un1ek.nl/schoolvakanties-en-sluitingsdagen/
mailto:plaatsing@un1ek.nl
https://un1ek.nl/wp-content/uploads/2018/12/Flyer-ruilen-A4.pdf
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EXTRA OPVANG 
10,5 uur (hele dag) of 
5,5 uur (halve dag) 

Per dagdeel € 8,21 

GRATIS RUILEN van opvangdag(delen) 
is mogelijk binnen 10 werkdagen, mits de 
groepsbezetting het toelaat. 

Gratis

SLUITINGSDAGEN* 
van het kindercentrum kunt u gedurende 
het kalenderjaar ruilen voor een andere 
opvangdag, mits de bezetting het toelaat.

*Bekijk de sluitingsdagen van onze  
kindcentra op www.UN1EK.nl

Gratis

WILT U ADVIES OF EEN OFFERTE OP MAAT? 
Neem contact op met de afdeling Klantenservice op werkdagen tussen 9.00 - 13.00 uur op telefoonnummer 010-4355611 (keuze 1) of per e-mail plaatsing@un1ek.nl.

OPVANGPAKKETTEN 2020
Peuteropvang

PEUTER-
OPVANG

Peuters vanaf twee jaar zijn welkom in onze peuteropvang in Vlaardingen en Maassluis.
In Schiedam bezoeken peuters de peuteropvang vanaf de leeftijd van 2,5 jaar.
 
Ouders die (beide) werken, kunnen en moeten Kinderopvangtoeslag aanvragen voor de peuteropvang. Ouders die niet in aanmerking  
komen voor Kinderopvangtoeslag betalen een inkomensafhankelijke ouderbijdrage conform de tabel die door de gemeentes worden  
vastgesteld (kijk op www.un1ek.nl).

 Uurtarief*     bruto maandtarief
                                                                                                   2 dagdelen per week
Peuteropvang in Vlaardingen € 8,97                 € 179,40
Peuteropvang in Schiedam € 8,17                 € 177,02
Peuteropvang in Maassluis € 8,97 € 179,40 

* Het bruto uurtarief voor de peuterspeelzaal wordt vastgesteld door de gemeentes.
 
In Vlaardingen en Maassluis bezoeken peuters de peuteropvang zes uur per week, op twee vaste koppeldagdelen.
In Schiedam bezoeken peuters de peuteropvang 6,5 uur per week, op twee dagdelen.
 
DOELGROEPPEUTERS MET VVE INDICATIE
Doelgroeppeuters met een VVE indicatie van het CJG, bezoeken de peuteropvang in Vlaardingen en Maassluis vier dagdelen (12 uur) per week en in Schiedam 
vijf dagdelen (16,25 uur) per week. Voor twee dagdelen, resp. zes uur per week betalen ouders de inkomensafhankelijke ouderbijdrage. De extra dagdelen/uren 
worden volledig gesubsidieerd door de gemeentes.

Bereken uw netto kosten aan de hand van de 
Kinderopvangtoeslagtabel op pagina 14.

https://un1ek.nl/schoolvakanties-en-sluitingsdagen/
mailto:plaatsing@un1ek.nl
http://www.un1ek.nl
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Buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar

OPVANGPAKKETTEN 2020

Opvangpakket Aantal uren per dag(deel) Aantal weken per jaar Uurtarief Opmerking

VOORSCHOOLSE OPVANG 
op vaste dagen 
van 07.30 uur tot aanvang schooltijd
  

Afhankelijk van schooltijden 40 weken € 7,40

NASCHOOLSE OPVANG 
op vaste dagen 
van einde schooltijd tot 18.30 uur 

Afhankelijk van schooltijden 40 weken € 7,40
Op woensdag- en/of vrijdagmiddag, tijdens de schoolvakanties en op 
vrije schooldagen buiten de schoolvakanties werken een aantal van 
onze BSO locaties samen. Het is mogelijk dat uw kind op deze dagen 
op een andere locatie wordt opgevangen.

KORTE NASCHOOLSE OPVANG 
op woensdag en/of vrijdagmiddag 
vanaf einde schooltijd tot 15.30 uur 

Afhankelijk van schooltijden 40 weken € 7,78
Op woensdag- en/of vrijdagmiddag, tijdens de schoolvakanties en op 
vrije schooldagen buiten de schoolvakanties werken een aantal van 
onze BSO locaties samen. Het is mogelijk dat uw kind op deze dagen 
op een andere locatie wordt opgevangen.

VERLENGDE VOORSCHOOLSE 
OPVANG 
van 07.00 - 07.30 uur, incl. ontbijt

0,5 uur 40 weken of 
incidenteel

€ 7,78 Verlengde opvang is in alle kindcentra mogelijk bij voldoende 
belangstelling van ouders. Vraag naar de mogelijkheden!

FLEXIBELE VOOR- EN/OF 
NASCHOOLSE OPVANG 
op wisselende dagen
van 7.30 uur tot aanvang schooltijd en
van einde schooltijd tot 18.30 uur.

Afhankelijk van schooltijden 40 weken € 7,78
Het gewenste opvangrooster geeft u uiterlijk drie weken vooruit door 
via het ouderportaal. In het kindcentrum wordt bekeken in welke groep 
uw kind wordt geplaatst. 

Flexibele opvangplaatsen zijn ZEER BEPERKT beschikbaar per  
kindcentrum. 

 

BUITEN-

SCHOOLSE

OPVANG

BSO PLUS OPVANG
Opvang op vrije schooldagen buiten  
de schoolvakanties en buiten de  
reguliere opvangtijden van voor- en  
naschoolse opvang

Afhankelijk van schooltijden € 7,40
U vraagt BSO Plus opvang per dagdeel (ochtend en/of middag) aan 
via het ouderportaal. U kunt alleen kiezen binnen het pakket dat 
u heeft afgenomen (halve of hele dag). Een definitieve afspraak 
voor een extra dagdeel kan niet worden geannuleerd. Ook indien u 
onverhoopt geen gebruik maakt van het extra dagdeel, worden de 
kosten in rekening gebracht.
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Opvangpakket Aantal uren per dag(deel) Aantal weken per jaar Uurtarief Opmerking

‘ALL INCLUSIVE’ 12 WEKEN OPVANG
In alle schoolvakanties, incl. Goede Vrijdag 
en de vrijdag na Hemelvaart.
Van 7.30 - 18.30 uur.
Bekijk het schoolvakantierooster op
www.UN1EK.nl

11 uur 12 weken € 6,18 

3, 4, 5, 6, 7, 8 OF 9-WEKEN OPVANG-
PAKKET
Vakantieopvang in 3 t/m 9 schoolvakantie-
weken per kalenderjaar

11 uur 3 t/m 9-weken € 7,40 

FLEXIBELE VAKANTIEOPVANG
Per schoolvakantie 11 uur flexibel per vakantie € 7,78

Vakantieopvang

Bij het ‘all inclusive’ 12 weken pakket heeft u vakantie-
opvang in alle schoolvakanties. 

Bij het 3 t/m 9 weken opvangpakket geeft u voor aanvang  
van de plaatsing aan van hoeveel weken vakantieopvang 
u gebruik wilt maken. Uiterlijk drie weken voor een 
schoolvakantie geeft u via het ouderportaal aan of u van 
vakantieopvang gebruik wilt maken door de afwezigheid 
aan te geven. De geplande opvangdagen kunt u tot een 
maand van tevoren gratis wijzigen. 

De kosten voor het 12-weken of 3 t/m 9 weken pakket 
brengen wij in gelijke maandelijkse termijnen in rekening, 
zodat u vooraf Kinderopvangtoeslag kunt aanvragen.  
Bij beëindiging van de plaatsing vindt verrekening plaats 
van de genoten vakantieopvang. 

Flexibele vakantieopvang kunt u tot een dag van tevoren 
aanvragen via het ouderportaal. Het kindcentrum infor- 
meert u of er plaats beschikbaar is. U ontvangt een  
aparte factuur en vraagt binnen drie maanden Kinder-
opvangtoeslag aan.
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Opvangpakket Aantal uren per dag(deel) Aantal weken per jaar Uurtarief Opmerking

Sport BSO

SPORT OUTDOOR BSO 
Sport outdoor BSO is op maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag. Vanaf einde schooltijd  
tot 18.30 uur.

Afhankelijk van schooltijden 40 weken € 7,78 De sport outdoor BSO is toegankelijk voor kinderen 
van alle basisscholen in Vlaardingen. Voor kinderen 
vanaf 8 jaar.

ZWEMLES TIJDENS DE BSO
Bij een aantal kindcentra in Vlaardingen bieden 
we zwemles in zwembad De Kulk tijdens de 
buitenschoolse opvang. Voor kinderen vanaf
5 jaar die nog geen zwemdiploma hebben.

Naast het tarief voor naschoolse opvang betaalt u extra kosten voor zwemles en vervoer.  
In 2020 is zwemles mogelijk op dinsdag bij BSO Bavinck en BSO De Schakel en op donderdag bij  
BSO Het Spectrum, BSO ’t Ambacht en BSO Roots. In Maassluis is zwemles mogelijk op dinsdag  
bij BSO Ichthus.
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EXTRA DAGDEEL VOOR- OF
NASCHOOLSE OPVANG

Per dagdeel € 7,40

GRATIS RUILEN 
van opvangdag is mogelijk 
binnen 10 werkdagen.

Gratis

SLUITINGSDAGEN* 
van het kindcentrum op nationale feest- 
dagen kunt u gedurende het kalenderjaar 
ruilen voor een andere opvangdag.

*Bekijk de sluitingsdagen van onze 
kindcentra op www.UN1EK.nl

Gratis

Extra opvang en ruilen

Opvangpakket Aantal uren per dag(deel) Uurtarief Opmerking

WILT U ADVIES OF EEN OFFERTE OP MAAT? 
Neem contact op met de afdeling Klantenservice op werkdagen tussen 9.00 - 13.00 uur op telefoonnummer 010-4355611 (keuze 1) of per e-mail: plaatsing@un1ek.nl.

Incidentele extra opvang of het ruilen van dagdelen vraagt 
u minimaal een week van tevoren aan via het ouderportaal. 
Een definitieve afspraak voor een extra dagdeel kan niet 
worden geannuleerd. Ook indien u onverhoopt geen gebruik 
maakt van het extra dagdeel, worden de kosten in rekening 
gebracht. 

Extra opvang of ruilen van dagdeel is mogelijk wanneer de 
groeps- en personele bezetting dit toelaat.

De voorwaarden voor ruilen en extra opvang vindt u op  
onze website: www.UN1EK.nl

https://un1ek.nl/schoolvakanties-en-sluitingsdagen/
mailto:plaatsing@un1ek.nl
https://un1ek.nl/wp-content/uploads/2018/12/Flyer-ruilen-A4.pdf
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Belangrijk om te weten 

• Afname van hele dagopvang, buitenschoolse opvang en vakantieopvang  
geschiedt per dag(deel). 

• De plaatsing van kind(eren) wordt gefactureerd op basis van een gemiddeld 
maandtarief*. Dit doen wij om de maandelijkse kosten voor kinderopvang in 
lijn te brengen met de Kinderopvangtoeslag die u maandelijks ontvangt van  
de Belastingdienst. Flexibele of extra opvang wordt apart in rekening gebracht. 

 *De facturen worden verspreid over 12 maanden. 

• UN1EK biedt all-inclusive kinderopvang. Tenzij anders aangegeven, worden 
geen extra kosten in rekening gebracht voor luiers, flesvoeding, drinken, fruit, 
maaltijden, ontwikkelingsgerichte activiteiten en uitstapjes. Bij de buiten-
schoolse opvang zijn de kosten voor het vervoer van en naar school en voor 
het activiteitenaanbod in het tarief inbegrepen. 

• Voor alle vormen van opvang gelden Algemene Voorwaarden. U vindt de 
 Algemene Voorwaarden voor onze diverse opvangvormen op onze website 

www.un1ek.nl.

• Verwijzend naar art. 7 van de Algemene Voorwaarden Kinderopvang hanteert 
UN1EK voor tussentijdse schriftelijke opzeggingen een opzegtermijn van een 
maand. De plaatsingsovereenkomst eindigt wanneer: 

 •  het kind de leeftijd van 4 jaar bereikt (voor hele dagopvang en  
   peuteropvang), 
 •  het kind de leeftijd van 13 jaar bereikt (voor buitenschoolse  opvang). 

• Indien u de plaatsing na goedkeuring van het contract in het ouderportaal, 
maar binnen een maand voorafgaand aan de ingangsdatum van de plaatsing, 
wenst te annuleren, brengen wij 1 maandtarief voor annuleringskosten in 
rekening. 

• UN1EK behoudt zich het recht voor om de tarieven tussentijds te wijzigen 
onder verwijzing naar de betreffende artikelen in de Algemene Voorwaarden 
en het medezeggenschapsreglement. 

WILT U ADVIES OF EEN OFFERTE OP MAAT? 
Neem contact op met de afdeling Klantenservice op werkdagen tussen 9.00 - 13.00 uur op telefoonnummer 010-4355611 (keuze 1) of per e-mail: plaatsing@un1ek.nl.

http://www.un1ek.nl
mailto:plaatsing@un1ek.nl
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• Kinderopvangtoeslag vraagt u aan bij de Belastingdienst via www.toeslagen.nl.
  Wacht niet te lang met uw aanvraag! De overheid verstrekt Kinderopvangtoeslag 

wanneer de aanvraag maximaal één maand na de start van kinderopvang is 
ingediend en geldt voor maximaal drie maanden daarvoor. In de plaatsings-
overeenkomst vindt u de benodigde gegevens zoals het aantal opvanguren 

 en het gemiddeld uurtarief. 

• U kunt de Kinderopvangtoeslag direct aan UN1EK laten overmaken door de 
Belastingdienst. U ontvangt maandelijks een restfactuur.

• Wijzigingen in uw gezinsinkomen, het aantal opvanguren of het gemiddeld 
uurtarief geeft u binnen 1 maand door aan de Belastingdienst via  
www.toeslagen.nl. 

• Het hangt van uw gezinsinkomen af hoeveel Kinderopvangtoeslag u krijgt.  
Hoe hoger uw gezinsinkomen, hoe minder Kinderopvangtoeslag u krijgt. 

• Voor het kind in het gezin dat gebruikt maakt van de minste uren kinderopvang 
(het “tweede kind”) is de Kinderopvangtoeslag hoger. De laagste toeslag krijgt u 
voor het kind met de meeste uren opvang (het “eerste kind”). Dit hoeft dus niet 
uw oudste kind te zijn. 

• Voor Kinderopvangtoeslag gelden maximum uurtarieven. Voor kosten boven het 
maximum uurtarief ontvangt u geen Kinderopvangtoeslag. Voor 2020 zijn de 

 maximum uurtarieven vastgesteld op: 
 • € 8,17 voor hele dagopvang 
 • € 7,02 voor buitenschoolse opvang 
 • € 6,27 voor gastouderopvang 

• De Kinderopvangtoeslag is gekoppeld aan het aantal uren dat de minst werkende 
ouder werkt. Voor kinderen van 0 tot 4 jaar hebben ouders recht op Kinder- 
opvangtoeslag voor opvanguren voor maximaal 140% van het aantal werkuren; 
voor kinderen van 4 tot 13 jaar is dat 70% van het aantal werkuren. Naast deze 
regels geldt dat ouders, per kalendermaand per kind, voor maximaal 230 opvang-
uren Kinderopvangtoeslag kunnen aanvragen. 

 
Rekenvoorbeeld: 
 De minst werkende ouder werkt 24 uur per week (52 weken x 24 uur = 1248 uur 

per jaar) 
 Ouders hebben recht op Kinderopvangtoeslag voor maximaal: 
 140% x 1248 werkuren = 1747 uren hele dagopvang per jaar = 146 uur/mnd
 70% x 1248 werkuren = 874 uren buitenschoolse opvang per jaar = 73 uur/mnd

• Bij werkloosheid geldt een termijn van drie maanden waarbinnen ouders het 
recht op Kinderopvangtoeslag behouden. 

• Ouders komen alleen in aanmerking voor Kinderopvangtoeslag als hun kind  
wordt opgevangen bij een geregistreerd kindercentrum of gastouderbureau.  
Alle kindcentra, de peuteropvang en het gastouderbureau van UN1EK zijn 
geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. 

De wetgeving en tabel voor Kinderopvangtoeslag worden vastgesteld door het 
kabinet. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Kinderopvangtoeslag 2020 en rekenvoorbeelden

http://www.toeslagen.nl
http://www.toeslagen.nl
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Tabel kinderopvangtoeslag 2020 (bron: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

Toetsingsinkomen  
(gezamenlijk)  
vanaf

Toetsingsinkomen  
(gezamenlijk)  
tot en met

Percentage kinder- 
opvangtoeslag  
1e kind

Percentage kinder- 
opvangtoeslag  
2e en volgend kind

lager dan  €                    19.890 96,00% 96,00%
 €                     19.891  €                    21.215 96,00% 96,00%
 €                     21.216  €                    22.537 96,00% 96,00%
 €                     22.538  €                    23.863 96,00% 96,00%
 €                     23.864  €                    25.188 96,00% 96,00%
 €                     25.189  €                    26.512 95,60% 95,70%
 €                     26.513  €                    27.836 94,50% 95,50%
 €                     27.837  €                    29.156 93,50% 95,30%
 €                     29.157  €                    30.581 92,60% 95,10%
 €                     30.582  €                    32.004 92,00% 95,00%
 €                     32.005  €                    33.430 91,00% 94,80%
 €                     33.431  €                    34.853 90,50% 94,60%
 €                     34.854  €                    36.280 89,70% 94,60%
 €                     36.281  €                    37.704 88,90% 94,60%
 €                     37.705  €                    39.161 88,30% 94,60%
 €                     39.162  €                    40.622 87,50% 94,60%
 €                     40.623  €                    42.082 86,80% 94,60%
 €                     42.083  €                    43.542 86,10% 94,60%
 €                     43.543  €                    45.004 85,20% 94,60%
 €                     45.005  €                    46.465 84,70% 94,60%
 €                     46.466  €                    47.924 83,90% 94,60%
 €                     47.925  €                    49.385 83,30% 94,60%
 €                     49.386  €                    50.981 82,40% 94,60%
 €                     50.982  €                    54.110 80,90% 94,60%
 €                     54.111  €                    57.238 80,10% 94,20%
 €                     57.239  €                    60.368 79,00% 93,60%
 €                     60.369  €                    63.499 76,80% 93,20%
 €                     63.500  €                    66.627 74,50% 92,90%
 €                     66.628  €                    69.758 72,30% 92,20%
 €                     69.759  €                    72.887 69,90% 91,70%
 €                     72.888  €                    76.016 67,60% 91,20%
 €                     76.017  €                    79.148 65,40% 90,50%
 €                     79.149  €                    82.276 63,10% 90,00%
 €                     82.277  €                    85.408 60,90% 89,60%
 €                     85.409  €                    88.537 58,40% 89,30%

Toetsingsinkomen  
(gezamenlijk)  
vanaf

Toetsingsinkomen  
(gezamenlijk)  
tot en met

Percentage kinder- 
opvangtoeslag  
1e kind

Percentage kinder- 
opvangtoeslag  
2e en volgend kind

 €                     88.538  €                   91.665 56,20% 88,60%
 €                     91.666  €                   94.795 54,00% 88,20%
 €                     94.796   €                   97.987 51,60% 87,70%
 €                     97.988 €                 101.192 49,60% 87,00%
 €                   101.193  €                 104.397 47,50% 86,50%
 €                   104.398  €                 107.602 45,40% 86,10%
 €                   107.603  €                 110.805 43,30% 85,80%
 €                   110.806  €                 114.011 41,40% 85,10%
 €                   114.012  €                 117.218 39,50% 84,50%
 €                   117.219  €                 120.423 37,60% 84,10%
 €                   120.424  €                 123.625 35,70% 83,50%
 €                   123.626  €                 126.831 34,10% 83,20%
 €                   126.832  €                 130.037 33,30% 82,50%
 €                   130.038  €                 133.241 33,30% 81,90%
 €                   133.242  €                 136.446 33,30% 80,90%
 €                   136.447  €                 139.650 33,30% 80,60%
 €                   139.651  €                 142.856 33,30% 79,80%
 €                   142.857  €                 146.064 33,30% 78,90%
 €                   146.065  €                 149.266 33,30% 78,30%
 €                   149.267  €                 152.472 33,30% 77,40%
 €                   152.473  €                 155.675 33,30% 76,90%
 €                   155.676  €                 158.882 33,30% 76,20%
 €                   158.883  €                 162.088 33,30% 75,50%
 €                   162.089  €                 165.292 33,30% 74,80%
 €                   165.293  €                 168.497 33,30% 73,80%
 €                   168.498  €                 171.699 33,30% 73,30%
 €                   171.700  €                 174.906 33,30% 72,60%
 €                   174.907  €                 178.110 33,30% 71,80%
 €                   178.111  €                 181.317 33,30% 71,10%
 €                   181.318  €                 184.522 33,30% 70,50%
 €                   184.523  €                 187.726 33,30% 69,80%
 €                   187.727  €                 190.932 33,30% 69,00%
 €                   190.933  €                 194.135 33,30% 68,50%
 €                   194.136 en hoger 33,30% 67,60%

Druk- en zetfouten voorbehouden.
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Rekenvoorbeeld hele dagopvang 2020

           
  
   Hele dagopvang Hele dagopvang Hele dagopvang   
   1 dag (10,5 uur) per week  1 dag (10,5 uur) per week  1 dag (10,5 uur) per week  
   52 weken per jaar 49 weken per jaar 40 weken per jaar
        
   Uurtarief: € 8,21 Uurtarief: € 8,25 Uurtarief: € 8,62   
           
   Gemiddeld maandtarief*: € 373,56 Gemiddeld maandtarief*: € 353,72 Gemiddeld maandtarief*: € 301,70 
 Kinderopvangtoeslag 2020         
 1e kind           2e kind Netto kosten/maand** Netto kosten/maand** Netto kosten/maand**   
   1e kind           2e kind 1e kind           2e kind 1e kind           2e kind  
          
       
€ 25.200,00 96,0% 96,0% € 16,69 € 16,69 € 17,44 € 17,44 € 27,19 € 27,19     
  
€ 30.600,00 92,6% 95,1% € 29,33 € 20,04 € 29,35 € 20,59 € 36,91 € 36,91  
         
€ 51.000,00 82,4% 94,6% € 67,25 € 21,89 € 65,08 € 22,35 € 66,08 € 66,08  
        
€ 76.000,00 67,6% 91,2% € 122,26 € 34,53 € 116,92 € 34,26 € 108,40 € 108,40  
        
€ 101.000,00 49,6% 87,0% € 189,17 € 50,15 € 179,98 € 48,97 € 159,87 € 159,87  
         
€ 127.000,00 34,1% 83,2% € 246,79 € 64,27 € 234,27 € 62,28 € 204,19 € 204,19 

€ 155.675,00 33,3% 76,9% € 249,77 € 87,69 € 237,07 € 84,35 € 206,48 € 206,48 

Aan deze indicatieve berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend.             

             

* Het gemiddeld bruto maandtarief is afhankelijk van het gekozen opvangpakket en, bij buitenschoolse opvang, ook van de schooltijden van uw kind. Afrondingsverschillen zijn mogelijk.    

** De indicatieve netto kosten per maand (inclusief Kinderopvangtoeslag) zijn afhankelijk van uw inkomen en het aantal werkuren van de minst werkende partner.      

       

De maximum uurtarieven voor de Kinderopvangtoeslag bedragen in 2020: € 8,17 voor hele dagopvang en € 7,02 voor buitenschoolse opvang. Over de kosten boven dit uurtarief ontvangt u geen  

Kinderopvangtoeslag. Afname van hele dagopvang en buitenschoolse opvang geschiedt per kalenderjaar en wordt berekend op basis van een gemiddeld maandtarief. Tussentijds opzeggen is mogelijk met  

een opzegtermijn van 1 maand. Het aantal betaalde en afgenomen dagen vakantieopvang wordt verrekend. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Let op: de kosten boven maximum uurtarief 
van € 8,17 voor hele dagopvang zijn netto 
voor rekening van ouders.

Belastbaar 
gezinsjaar-
inkomen

tot

tot

tot

tot

tot

tot

tot
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Rekenvoorbeeld buitenschoolse opvang 2020

           
  
   Buitenschoolse opvang All inclusive vakantieopvang 9 weken vakantieopvang Sport BSO   
   1 dag vso en nso per week (5 uur/dag) - 3 dagen vakantieopvang per week-  3 dagen vakantieopvang per week - 1 dag nso per week (3 uur/dag) -   
   40 weken per jaar 12 weken per jaar 9 weken per jaar 40 weken per jaar    
      
   Uurtarief: € 7,40 Uurtarief: € 6,18 Uurtarief: € 7,40 Uurtarief: € 7,78  
           
   Gemiddeld maandtarief*: € 123,33 Gemiddeld maandtarief*: € 203,94 Gemiddeld maandtarief*: € 183,15 Gemiddeld maandtarief*: € 77,80
 Kinderopvangtoeslag 2020         
 1e kind         2e kind Netto kosten/maand ** Netto kosten/maand** Netto kosten/maand** Netto kosten/maand**  
   1e kind           2e kind 1e kind           2e kind 1e kind           2e kind 1e kind           2e kind  
          
       
€ 25.200,00 96,0% 96,0% € 11,01 € 11,01 € 8,16 € 8,16 € 16,35 € 16,35 € 10,41 € 10,41   
    
€ 30.600,00 92,6% 95,1% € 14,99 € 12,07 € 15,09 € 9,99 € 22,26 € 17,92 € 12,79 € 11,04  
         
€ 51.000,00 82,4% 94,6% € 26,93 € 12,65 € 35,89 € 11,01 € 39,98 € 18,79 € 19,96 € 11,39  
        
€ 76.000,00 67,6% 91,2% € 44,24 € 16,63 € 66,08 € 17,95 € 65,70 € 24,69 € 30,34 € 13,78  
        
€ 101.000,00 49,6% 87,0% € 65,30 € 21,54 € 102,79 € 26,51 € 96,97 € 31,99 € 42,98 € 16,73  
         
€ 127.000,00 34,1% 83,2% € 83,44 € 25,99 € 134,40 € 34,26 € 123,90 € 38,59 € 53,86 € 19,39  

€ 155.675,00 33,3% 76,9% € 84,37 € 33,36 € 136,03 € 47,11 € 125,29 € 49,54 € 54,42 € 23,82  

Belastbaar 
gezinsjaar-
inkomen

Aan deze indicatieve berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend.             

            

* Het gemiddeld bruto maandtarief is afhankelijk van het gekozen opvangpakket en, bij buitenschoolse opvang, ook van de schooltijden van uw kind. Afrondingsverschillen zijn mogelijk.   

** De indicatieve netto kosten per maand (inclusief Kinderopvangtoeslag) zijn afhankelijk van uw inkomen en het aantal werkuren van de minst werkende partner.     

        

De maximum uurtarieven voor de Kinderopvangtoeslag bedragen in 2020: € 8,17 voor hele dagopvang en € 7,02 voor buitenschoolse opvang. Over de kosten boven dit uurtarief ontvangt  

u geen Kinderopvangtoeslag. Afname van hele dagopvang en buitenschoolse opvang geschiedt per kalenderjaar en wordt berekend op basis van een gemiddeld maandtarief. Tussentijds opzeggen  

is mogelijk met een opzegtermijn van 1 maand. Het aantal betaalde en afgenomen dagen vakantieopvang wordt verrekend. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Let op: de kosten boven het maximum 
uurtarief van € 7,02 voor buitenschoolse 
opvang zijn netto voor rekening van ouders.

tot

tot

tot

tot

tot

tot

tot



           
  
   Buitenschoolse opvang All inclusive vakantieopvang 9 weken vakantieopvang Sport BSO   
   1 dag vso en nso per week (5 uur/dag) - 3 dagen vakantieopvang per week-  3 dagen vakantieopvang per week - 1 dag nso per week (3 uur/dag) -   
   40 weken per jaar 12 weken per jaar 9 weken per jaar 40 weken per jaar    
      
   Uurtarief: € 7,40 Uurtarief: € 6,18 Uurtarief: € 7,40 Uurtarief: € 7,78  
           
   Gemiddeld maandtarief*: € 123,33 Gemiddeld maandtarief*: € 203,94 Gemiddeld maandtarief*: € 183,15 Gemiddeld maandtarief*: € 77,80
 Kinderopvangtoeslag 2020         
 1e kind         2e kind Netto kosten/maand ** Netto kosten/maand** Netto kosten/maand** Netto kosten/maand**  
   1e kind           2e kind 1e kind           2e kind 1e kind           2e kind 1e kind           2e kind  
          
       
€ 25.200,00 96,0% 96,0% € 11,01 € 11,01 € 8,16 € 8,16 € 16,35 € 16,35 € 10,41 € 10,41   
    
€ 30.600,00 92,6% 95,1% € 14,99 € 12,07 € 15,09 € 9,99 € 22,26 € 17,92 € 12,79 € 11,04  
         
€ 51.000,00 82,4% 94,6% € 26,93 € 12,65 € 35,89 € 11,01 € 39,98 € 18,79 € 19,96 € 11,39  
        
€ 76.000,00 67,6% 91,2% € 44,24 € 16,63 € 66,08 € 17,95 € 65,70 € 24,69 € 30,34 € 13,78  
        
€ 101.000,00 49,6% 87,0% € 65,30 € 21,54 € 102,79 € 26,51 € 96,97 € 31,99 € 42,98 € 16,73  
         
€ 127.000,00 34,1% 83,2% € 83,44 € 25,99 € 134,40 € 34,26 € 123,90 € 38,59 € 53,86 € 19,39  

€ 155.675,00 33,3% 76,9% € 84,37 € 33,36 € 136,03 € 47,11 € 125,29 € 49,54 € 54,42 € 23,82  



Bezoekadres:  Emmastraat 45   3134 CG Vlaardingen   T 010 - 435 56 11   F 010 - 460 81 75   Postadres:   Postbus 3014   3130 CA Vlaardingen    info@UN1EK.nl    www.UN1EK.nl

mailto:info@UN1EK.nl
http://www.UN1EK.nl
http://www.uniek.nl

