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Hippo-Vof  Kinderopvang rekenformulier ouderbijdrage
                          Hippo-Vof Rekenformulier ouderbijdrage                      release  19  5 november  2011                                                     Jaar - 2012
Let op!!! Het eerste kind is altijd het kind met de meeste opvanguren.
 
Berekening nettokosten 2012, op basis van de ouderbijdragetabellen.
 
*Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend
  Kinderopvang
  type
Uren opvang
 per jaar.
Kosten opvang 
per uur.
 Boven de uurprijs
 per uur.
Boven de uurpr.
vergoede uren.
Eigen bijdrage
 per kind.
U krijgt geen kinderopvangtoeslag.
Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moeten u en uw toeslagpartner ieder voldoen aan 1 van de volgende voorwaarden:    * U werkt.    * U krijgt een bijdrage voor kinderopvang van UWV of de gemeente.
U krijgt geen kinderopvangtoeslag.
Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moeten u en uw toeslagpartner ieder voldoen aan 1 van de volgende voorwaarden:    * U werkt.    * U krijgt een bijdrage voor kinderopvang van UWV of de gemeente.
Soort opvang toevoegen.
Soort opvang toevoegen.
Soort opvang toevoegen.
Werkgeversbijdrage krijgt u niet rechtstreeks van uw werkgever maar wordt als extra toeslag uitgekeerd. 
Voor dagopvang en gastouderopvang van een kind in de leeftijd van 0 - 4 jaar wordt per kalenderjaar niet meer 
berekend voor kinderopvangtoeslag dan 140% van het aantal gewerkte uren van de minst werkende ouder. 
Voor buitenschoolse opvang en gastouderopvang van een kind in de leeftijd van 4 - 13 jaar wordt per kalenderjaar 
niet meer berekend voor kinderopvangtoeslag dan 70% van het aantal gewerkte uren van de minst werkende ouder. 
Reistijd wordt niet aangemerkt als gewerkte uren. 
Per kalendermaand geldt per kind een maximum van 230 uren voor de kinderopvangtoeslag.
 
Uren/ maand minst 
werk. ouder/verz.
Vergoede uren
per maand
Vergoede uren
per jaar
  Kinderopvang
  type
Uren opvang
 per jaar.
Kosten opvang 
per uur.
 Boven de uurprijs
 per uur.
Boven de uurpr.
vergoede uren.
Eigen bijdrage
 per kind.
Uren/ maand minst 
werk. ouder/verz.
Vergoede uren
per maand
Vergoede uren
per jaar
  Kinderopvang
  type
Uren opvang
 per jaar.
Kosten opvang 
per uur.
 Boven de uurprijs
 per uur.
Boven de uurpr.
vergoede uren.
Eigen bijdrage
 per kind.
Uren/ maand minst 
werk. ouder/verz.
Vergoede uren
per maand
Vergoede uren
per jaar
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