
 

 

Aan: ouders/verzorgers van geplaatste peuters   
in de peuterspeelzalen in Vlaardingen 
 

Vlaardingen, 18 januari 2016 
 
Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
Betreft:  Facturatie peuterspeelzalen voor januari en februari 2016  
 
Hierbij informeren wij u over onze procedure voor facturatie voor de peuterspeelzalen in 
Vlaardingen in januari en februari 2016. Op donderdag 21 januari a.s. versturen wij twee facturen 
voor de maanden januari en februari. De volgende situaties kunnen voor u van toepassing zijn: 
 
1. U heeft recht op kinderopvangtoeslag en u heeft dit aangevraagd bij de belastingdienst. U laat de 

kinderopvangtoeslag uitbetalen aan uzelf. De belastingdienst keert rond de 20e van de maand de 
kinderopvangtoeslag aan u uit. > U ontvangt van UN1EK twee facturen voor januari en februari 
van € 150 per maand. 

 
2. U heeft recht op kinderopvangtoeslag en u heeft dit aangevraagd bij de belastingdienst. U laat de 

kinderopvangtoeslag direct uitbetalen aan UN1EK. Wanneer wij de kinderopvangtoeslag voor uw 
kind op 20 januari ontvangen, verrekenen wij dit bedrag direct met de factuur. > U ontvangt 
twee facturen voor uw netto eigen bijdrage voor januari en februari. Let op: wanneer de 
belastingdienst uw aanvraag nog niet heeft verwerkt en wij nog geen kinderopvangtoeslag 
hebben ontvangen, ontvangt u twee facturen voor januari en februari voor € 150 per maand. 

 
3. U heeft geen recht op kinderopvangtoeslag. U heeft een Inkomensverklaring en uw 

inkomensgegevens aan ons toegestuurd. U heeft van UN1EK een berekening van uw 
ouderbijdrage 2016 ontvangen conform de ouderbijdragetabel van de gemeente Vlaardingen.  
> U ontvangt twee facturen voor uw ouderbijdrage voor januari en februari. 

 
4. U heeft geen recht op kinderopvangtoeslag en u heeft geen Inkomensverklaring en/of 

inkomensgegevens aan ons toegestuurd. > U ontvangt van UN1EK twee facturen van € 150 per 
maand. > Wij adviseren u om met spoed de gevraagde documenten af te leveren op het UN1EK 
servicebureau.  

 
Vanaf februari ontvangt u rond de 21e van iedere maand een factuur voor de volgende maand.  
U ontvangt twaalf maanden per jaar een factuur voor de peuterspeelzaal. Dit is in lijn met de 
kinderopvangtoeslag die twaalf maanden per jaar wordt uitbetaald door de belastingdienst. Ook de 
ouderbijdrage conform de tabel van de gemeente Vlaardingen wordt in twaalf gelijke termijnen per 
jaar gefactureerd.  
 
De maandelijkse kosten voor de peuterspeelzaal zijn berekend op basis van een plaatsing van 40 
weken per jaar:  
6 uur per week x € 7,50 x 40 weken per jaar = € 1800 per jaar : 12 maanden = € 150 per maand. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
Afdeling klantenservice 
UN1EK servicebureau 


