Tarieven CompaNanny 2022
Bedankt voor het invullen van je gegevens. Hieronder vind je de details van je berekening.

Bruto bedrag maandfactuur:

€
0
,
0
0

- Kinderopvangtoeslag:

€
0
,
0
0

Netto kosten kinderopvang per maand:

€
0
,
0
0

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Het gaat om een zo nauwkeurig mogelijke schatting,
maar de maandbedragen op de factuur kunnen afwijken.

Facturatie
De betaling vindt plaats per automatische incasso en één maand vooruit (op 1 december incasso voor januari enz.).
Mocht je vragen hebben over deze berekening, onze facturatie of betalingen dan beantwoorden wij deze natuurlijk
graag. Je kunt hiervoor contact opnemen met Customer Care via 020-4170117 of een e-mail sturen naar
info@compananny.nl.
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Informatie over kinderopvangtoeslag
Als je gebruik maakt van onze kinderdagopvang of buitenschoolse opvang kun je bij de Belastingdienst
kinderopvangtoeslag aanvragen. Kinderopvangtoeslag bestaat uit een overheidsbijdrage die wordt bepaald door je
(gezamenlijk) bruto verzamelinkomen en het aantal kinderen binnen je gezin dat gebruik maakt van opvang.
Daarnaast is deze bijdrage afhankelijk van de kosten van de kinderdagopvang of buitenschoolse opvang.

Hoe vraag je kinderopvangtoeslag aan?
Je kunt kinderopvangtoeslag online aanvragen of wijzigen doorgeven met je persoonlijke DigiD
via www.toeslagen.nl. Zorg ervoor dat je jouw aanvraag uiterlijk 8 weken vóór de eerste gewenste maandelijkse
betaling bij de Belastingdienst indient. Als je voor de toeslag in aanmerking komt, betaalt de Belastingdienst de
toeslag in maandelijkse termijnen rechtstreeks aan je uit. De Belastingdienst betaalt de kinderopvangtoeslag vooruit
en doet dit meestal binnen 8 weken na het indienen van je aanvraag. Je kunt kinderopvangtoeslag aanvragen met
een terugwerkende kracht van maximaal 3 maanden. Je kunt dus alleen kinderopvangtoeslag aanvragen vanaf de
maand waarin je de aanvraag doet en tot 3 maanden daarvoor. Bij de aanvraag kun je aangeven of je de
kinderopvangtoeslag wilt laten uitbetalen op jouw eigen rekening of aan CompaNanny. Wanneer je de toeslag laat
uitbetalen aan CompaNanny verrekenen wij deze maandelijks met de kosten voor de opvang op je factuur.
Je kunt het volgende LRK nummer gebruiken bij je toeslagenaanvraag voor CompaNanny Statenkwartier:
Kinderdagverblijf & Peuterspeelzaal: 200077375 | Buitenschoolse opvang: 106088555

Wat zijn de voorwaarden?
De inwonende kinderen moeten op jouw woonadres ingeschreven staan.
Jij en/of jouw toeslagpartner betaalt de kosten voor kinderopvang.
Je werkt of je krijgt van de gemeente of UWV een bijdrage op grond van de Wet Kinderopvang.

Wat valt ook onder werk?
Meewerken in de zaak van je toeslagpartner.
Werken met een kunstenaarsuitkering.
Winst uit onderneming.

Meer informatie
Bekijk de volledige kinderopvangtoeslagtabel voor 2017 voor een overzicht van de toeslagen voor het eerste kind
en/of voor het tweede kind en de daaropvolgende kind(eren). Ook kun je zien wat het gevolg is van een
veranderend (gezamenlijk) toetsingsinkomen voor de hoogte van de kinderopvangtoeslag. Deze
kinderopvangtoeslagtabel voor 2017 wordt ook gebruikt voor het berekenen van je persoonlijke situatie met behulp
van de rekentool van CompaNanny.
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