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Let op!!! Het eerste kind is altijd het kind met de meeste opvanguren.
Berekening nettokosten 2010, op basis van de ouderbijdragetabellen.
*Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend
Type kinderopvang.
Uren opvang per jaar.
Kosten opvang per uur.
Boven de uurprijs per uur.
Boven de uurprijs totaal.
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 tovoegen.
Soort opvang tovoegen.
Soort opvang tovoegen.
Type kinderopvang.
Uren opvang per jaar.
Kosten opvang per uur.
Boven de uurprijs per uur.
Boven de uurprijs totaal.
Eigen bijdrage per kind.
Type kinderopvang.
Uren opvang per jaar.
Kosten opvang per uur.
Boven de uurprijs per uur.
Boven de uurprijs totaal.
Eigen bijdrage per kind.
Werkgeversbijdrage krijgt u niet rechtstreeks van uw werkgever maar wordt als extra toeslag uitgekeerd. 
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