
TARIEVEN PEUTERTUIN NATURELUUR
KIES HET OPVANGPAKKET DAT HET BESTE BIJ U EN UW KIND PAST!

NATURELUUR PEUTERTUIN 
(40 SCHOOLWEKEN)

 Uurtarief van € 9,77 
1

 40 schoolweken opvang op contract-ochtenden

 Incidentele extra opvang mogelijk tegen hetzelfde tarief

 Opvang tijdens de schoolweken en niet tijdens

 de schoolvakanties 
2

 Peutertuin programma is minimaal 4 uur tussen 8.00-13.00 uur

 Mogelijk van 8.00-12.00, 8.15-12.15 of van 9.00 tot 13.00 uur

 Dit kan worden verlengd vanaf 7.00 uur

 Bij opvang tot 13.00 uur is een lunch inbegrepen

 Afname van minimaal twee dagdelen wordt geadviseerd

NATURELUUR PEUTERTUIN 
(52 WEKEN)

 Uurtarief van € 9,45 
1

 52 weken opvang op contract-ochtenden

 Incidentele extra opvang mogelijk tegen hetzelfde tarief

 Opvang tijdens de schoolweken en tijdens de schoolvakanties 
2

 Peutertuin programma is minimaal 4 uur tussen 8.00-13.00 uur

 Mogelijk van 8.00-12.00, 8.15-12.15 of van 9.00 tot 13.00 uur

 Dit kan worden verlengd vanaf 7 uur 

 Bij opvang tot 13.00 uur is een lunch inbegrepen

 Afname van minimaal twee dagdelen wordt geadviseerd

Geïnteresseerd? Meld uw peuter dan gauw aan via ons 
inschrijfformulier.

Extra opvang nodig?
Het is mogelijk om naast uw contract-ochtend(en) extra opvang aan 

te vragen. Een extra ochtend is mogelijk als er plek is op de groep. De 

kosten hiervoor worden op een volgende factuur in rekening gebracht 

of uit het ruilpotje gehaald.

NATURELUUR PEUTERTUIN 
(40 SCHOOLWEKEN)

 Uurtarief van € 0,95

 40 schoolweken opvang op contract-ochtenden

 Afname van 8 uur (twee ochtenden van 4 uur) is verplicht 

 gesteld door de Gemeente Leudal

 Incidentele extra opvang is alleen mogelijk tegen het reguliere 

 tarief dus niet het gemeente tarief

 Opvang tijdens de schoolweken en niet tijdens

 de schoolvakanties 
2

 Van 8.00 tot 12.00 of van 8.15 tot 12.15 uur of van 9.00-13.00 uur

 Bij opvang tot 13.00 uur is een lunch inbegrepen.

Geïnteresseerd? Meld uw peuter dan gauw aan via ons inschrijfformulier.

Na aanlevering van de ‘verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag’ en 

het inleveren van het gevraagde bewijsstuk, betaalt u het gereduceerde 

tarief. Deze verklaring vindt u op onze website en op de website van 

Gemeente Leudal.

NATURELUUR PEUTERTUIN 
(40 SCHOOLWEKEN)

 Uurtarief VVE van € 0,42 (zonder kinderopvangtoeslag)

 Uurtarief VVE van € 8,97 (met kinderopvangtoeslag)

 40 schoolweken opvang op contract-ochtenden

 Afname van 16 uur (vier ochtenden van 4 uur) is verplicht 

 gesteld door de Gemeente Leudal

 Incidentele extra opvang is alleen mogelijk tegen het reguliere 

 tarief dus niet het gemeente tarief

 Opvang tijdens de schoolweken en niet tijdens de schoolvakanties
 2

 Van 8.00 tot 12.00 of van 8.15 tot 12.15 uur of van 9.00-13.00 uur

 Bij opvang tot 13.00 uur is een lunch inbegrepen.

Geïnteresseerd? Meld uw peuter dan gauw aan via ons 

inschrijfformulier met de VVE indicatie. 

Na aanlevering van de ‘verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag’ en 

het inleveren van het gevraagde bewijsstuk, betaalt u het gereduceerde 

tarief. Deze verklaring vindt u op onze website en op de website van 

Gemeente Leudal.

In deze tarieven is geen rekening gehouden met de tegemoetkoming van de Belastingdienst of een eventuele gemeentelijke 
vergoeding. Het bedrag dat u uiteindelijk betaalt is dus meestal lager dan het tarief zoals vermeld. U kunt in aanmerking komen 
voor kinderopvangtoeslag aangezien onze peutertuin valt onder de Wet Kinderopvang. Ga hiervoor naar de website van de 
belastingdienst. Indien u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag krijgt u mogelijk een gemeentelijke vergoeding.

 INFO@NATURELUUR-KINDEROPVANG.NL         WWW.NATURELUUR-KINDEROPVANG.NL

Tarieven voor ouders die recht hebben
op kinderopvangtoeslag

Tarieven voor ouders die geen recht hebben op
kinderopvangtoeslag

Tarieven voor kinderen met een VVE indicatie 

Ouders, die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, kunnen gebruik maken van een 

gemeentelijke fi nanciële regeling. U betaalt dan een ouderbijdrage bij een afname van twee 

ochtenden van 4 uur per keer. De overige tariefkosten worden gesubsidieerd aan Natureluur 

via de gemeente Leudal..

Kinderen kunnen een VVE indicatie krijgen. De gemeente geeft ouders de mogelijk-

heid hun kinderen met een VVE indicatie 4 dagdelen te brengen naar een VVE groep. 

Ouders, die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, kunnen gebruik maken van 

een gemeentelijke fi nanciële regeling. U betaalt dan nog maar 0,42 ct per uur bij een 

afname van vier ochtenden van 4 uur. De overige tariefkosten worden gesubsidieerd aan 

Natureluur via de gemeente Leudal. Heeft u wel recht op kinderopvangtoeslag dan zult u 

de kosten zelf moeten betalen, maar dan krijgt u kinderopvangtoeslag.

1 De uurtarieven zijn brutobedragen. Door de kinderopvangtoeslag 

van de belastingdienst betaal je netto vaak een stuk minder per uur

2 Het gaat hierbij om de schoolvakanties die zijn vastgesteld door 

het Ministerie van Onderwijs en geldig zijn voor de regio Zuid.

2023

 Afname van 8 uur (twee ochtenden van 4 uur) is verplicht 

 Incidentele extra opvang is alleen mogelijk tegen het reguliere 

ochtenden van 4 uur per keer. De overige tariefkosten worden gesubsidieerd aan Natureluur 



ONZE PEUTERTUIN OPVANG IS INCLUSIEF:
* gezonde hapjes en drankjes

* activiteiten en mogelijke uitstapjes

* gezellige lunch wanneer uw kind blijft tot 13.00 uur

Eventuele luiers en speciale voeding dient u zelf mee te brengen.

 INFO@NATURELUUR-KINDEROPVANG.NL         WWW.NATURELUUR-KINDEROPVANG.NL

PEUTERTUIN NATURELUURPEUTERTUIN NATURELUUR
EXTRA INFORMATIE

OPENINGSTIJDEN PEUTERTUIN 

NATURELUUR
De peutertuin van Natureluur is geopend tijdens de 

schoolweken die zijn vastgesteld door de basisscholen in 

Leudal. Op offi ciële vrije dagen en carnavalsmaandag is de 

Peutertuin ook gesloten. 

Openingstijd is van 8.00 tot 13.00 uur. Verlengde opvang 

vooraf aan de openingstijd is mogelijk vanaf 7.00 uur. Dan 

is de opvang gelijktijdig met de voorschoolse opvang van 

de basisschoolkinderen. Kinderen met een VVE indicatie of 

gemeentelijke toeslag komen 4 uur per keer. 8 uur voor de 

gemeentelijke toeslag en 16 uur voor de VVE.

PEUTERTUIN NATURELUUR 
TIJDENS INCIDENTELE EXTRA 
OPVANG
Het is mogelijk om naast uw overeenkomst extra opvang 

af te nemen. Een extra ochtend is alleen mogelijk als er 

plek is op de groep. Dit is onder meer afhankelijk van 

de groepssamenstelling en de aanwezige pedagogisch 

medewerkers. U kunt extra opvang aanvragen via het 

ouderportaal. De kosten hiervoor worden op een volgende 

factuur in rekening gebracht.

PEUTERTUIN NATURELUUR 
GESLOTEN
De peutertuin is gesloten tijdens schoolvakanties, op 

de offi cieel erkende feestdagen, carnavalsmaandag en 

een keer per vijf jaar op Bevrijdingsdag 5 mei volgens de 

cao Kinderopvang. De opvang bij 52 weken vindt tijdens 

schoolvakanties plaats samen met de peuters van het 

kinderdagverblijf.

WAT ZIT ER IN HET RUGZAKJE VAN UW 
KIND BIJ OPVANG BIJ DE PEUTERTUIN?
Als uw peuter naar de peutertuin komt is het belangrijk 
dat er altijd rubber laarsjes (of bij winters weer snowboots) 
in de tas zitten. De naam van uw peuter zet u met 
watervaste stift op de hak aan de buitenzijde van de 
laarzen. De laarzen mogen ook bij Natureluur blijven 
liggen in onze speciale laarzenkast.
Is uw peuter nog niet zindelijk dan kunt u in de tas 
voldoende luiers doen. Indien nodig trekken wij uw peuter 
een schone luier aan en helpen wij hem of haar ook met 
zindelijk worden.
Mocht uw peuter speciale voeding nodig hebben i.v.m. 
allergieën dan kunt u dit ook meegeven.
De peuters lopen binnen op sokken, soksloffen of sloffen. 
De schoenen gaan bij binnenkomst uit.
De peutertuin is een groene kinderopvang, dat betekent 
dat wij heel veel buiten te vinden zijn. Fijn als u de kleding 
daarop afstemt. Een speelpak, overall, skipak en voldoende 
reservekleding is daarom heel wenselijk. Uw peuter kan 
daardoor naar hartenlust spelen.daardoor naar hartenlust spelen.

KOM EN BELEEFDE WERELD VANNATURELUUR !
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