Aanmeldingsformulier
Peuterspelen Zaanstad 2020
Pagina 1: gegevens van het kind
Voor- en achternaam:
BSN nummer:

jongen / meisje
geboortedatum:

VVE-indicatie: ja / nee

Gegevens ouder / verzorger 1
Naam en voorletters

Gegevens ouder / verzorger 2
m/v

m/v

Adres
Postcode / woonplaats
Geboortedatum
Telefoonnummer thuis
Telefoonnummer mobiel
E-mailadres
Burgerservicenummer
Naam werkgever
Telefoonnummer werk

Keuze locatie:
keuze basisschool:
(Let op: dit is géén inschrijving voor de basisschool)

Financiering
U kunt ook voor het peuterspelen kinderopvangtoeslag krijgen als u werkt, studeert, een traject volgt om
werk te vinden of als u verplicht een inburgeringscursus volgt bij een gecertificeerde instelling. Indien u een
partner heeft, dan geldt dit ook voor uw partner. U vraagt kinderopvangtoeslag aan via toeslagen.nl. De
afdeling debiteurenbeheer kan u hierin ondersteunen. Wanneer u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag,
kunt u een beroep doen op de ouderbijdrage-regeling van de gemeente.
O
ik heb recht op kinderopvangtoeslag (kinderen kunnen starten vanaf 2 jaar)
O
ik doe een beroep op de ouderbijdrage-regeling, ik onderteken ook de financiële bijlage op blz. 2*
O

ik heb een VVE indicatie voor mijn kind (graag een kopie meesturen) en ik heb recht op
kinderopvangtoeslag*

O

ik heb een VVE indicatie voor mijn kind, (graag een kopie meesturen) en ik doe een beroep op de
ouderbijdrage regeling, ik onderteken ook de financiële bijlage op blz. 2.*

* kinderen kunnen starten vanaf 2,5 jaar.

Plaats ….................................

Datum...............................

Handtekening...................................

U stuurt het inschrijfformulier (evt. samen met de financiële gegevens) in een gesloten, portvrije envelop naar TintelTuin
Kinderopvang, t.a.v .PeuterTuin, Antwoordnummer 43306, 1020 WD Amsterdam.
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Aanmeldingsformulier
Peuterspelen Zaanstad 2020
Pagina 2: financiële bijlage
Alleen wanneer u géén recht hebt op kinderopvangtoeslag, kunt u een beroep doen op de
inkomensafhankelijke ouderbijdrage regeling van de Gemeente Zaanstad. De bijdrage wordt berekend op basis
van het gezamenlijk toetsingsinkomen. Om uw ouderbijdrage te bepalen verschaft u ons uw inkomensgegevens
zodat wij uw toetsingsinkomen kunnen vaststellen:
• een recente loon- of uitkeringsspecificatie van (beide) ouder(s)
• óf de jaaropgave van het afgelopen jaar van uw werkgever; echter dan berekenen we een opslag van
2,5% op uw inkomen ten opzichte van vorig jaar.
• Als u zelfstandige bent, ontvangen wij graag een recente inkomensverklaring van de belastingdienst
(voorheen IB 60). Er wordt een opslagpercentage gerekend van 2,5% per jaar.
• Is uw gezamenlijk toetsingsinkomen per maand hoger dan € 9.501,00? Dan hoeft u geen gegevens in
te leveren. U valt dan in het hoogste tarief.
• Zolang u ons geen gegevens stuurt, wordt u automatisch ingedeeld in het hoogste tarief.
Uw inkomensgegevens dienen voor ingang van de plaatsing te worden ingeleverd en vervolgens bij de aanvang
van ieder nieuw kalenderjaar. Wijzigingen in het inkomen, die voor de berekening van de ouderbijdrage van
belang zijn, dient u steeds door te geven aan TintelTuin (inclusief schriftelijke bewijzen).
U stuurt het inschrijfformulier samen met de financiële gegevens in gesloten envelop naar TintelTuin
Kinderopvang, t.a.v. PeuterTuin, Antwoordnummer 43306, 1020 WD Amsterdam. Wilt u de naam van
uw kind duidelijk op de papieren vermelden? De aanmelding kan in behandeling worden genomen als de
formulieren volledig zijn ingevuld en voorzien van de benodigde financiële gegevens.
Tabel ouderbijdrage 2020

voor 8 uur per week of 16 uur per week VVE;
kinderen kunnen starten vanaf 2,5 jaar.

Gebaseerd op betalingen van de jaarkosten verdeeld over 12 maanden.
Gezamenlijk toetsingsinkomen per

Ouderbijdrage per maand in €

maand in €
Lager dan

€ 1.657,99

€

8,80

€ 1.658,00

€ 2.548,99

€ 10,93

€ 2.549,00

€ 3.506,99

€ 23,20

€ 3.507,00

€ 4.769,99

€ 36,27

€ 4.770,00

€ 6.856,99

€ 62,93

€ 6.857,00

€ 9.500,99

€ 107,20

€ 9.501,00

En hoger

€ 144,27
De tarieven zijn onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen.

Hierbij verklaar ik
0
dat er geen recht op kinderopvangtoeslag bestaat
0
dat wijzigingen in de inkomensgegevens direct zullen worden doorgegeven aan de afdeling
relatiebeheer van PeuterTuin
0
dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld
Plaats ….................................

Datum...............................

Handtekening...................................
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