Verklaring ouders/verzorgers tbv tarief Kostwinner

Hierbij verklaar ik, ouder/verzorger 1
dat

Hierbij verklaar ik, ouder/verzorger 2
dat

In dienst ben bij een werkgever
Zonder vergoeding meewerk in de
zaak van mijn partner
Winst uit een onderneming heb
Inkomsten uit andere
werkzaamheden heb, bij als
ik,
freelancer of artiest Een reoo
integratietraject volg via mijn
o o werkgever
Jonger ben dan 18, bijstand krijg en
o o een opleiding volg
Een traject naar werk volg en geen
o o uitkering of werkgever heb
Een verplichte inburgeringscursus bij
een gecertificeerde instelling volg
o o
Een traject naar werk volg
o
Student ben

In dienst ben bij een werkgever
Zonder vergoeding meewerk in de
zaak van mijn partner
Winst uit een onderneming heb
Inkomsten uit andere
werkzaamheden heb, bij als
ik,
freelancer of artiest Een reoo
integratietraject volg via mijn
werkgever
o o
Jonger ben dan 18, bijstand krijg en
een opleiding volg
oo
Een traject naar werk volg en geen
o o uitkering of werkgever heb
Een verplichte inburgeringscursus bij
een gecertificeerde instelling volg
o o
Een traject naar werk volg
o
Student ben

Geen van bovenstaande verklaringen
is van toepassing

Geen van bovenstaande verklaringen
is van toepassing

Indien deze situatie wijzigt zullen ouders/verzorgers de SPGH hiervan in kennis stellen.
Handtekening ouder/verzorger 1

Handtekening ouder/verzorger 2

---------------------------------------Datum________________________

-----------------------------------Datum_____________________

Machtiging
Hierbij machtig ik Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Hellendoorn om van mijn
bankrekening de ouderbijdrage af te schrijven.
Naam en achternaam kind
IBAN
Naam rekeninghouder
Woonplaats rekeninghouder

Handtekening rekeninghouder

Toelichting
Indien 1 of beide ouders het vakje, geen van bovenstaande verklaringen is van
toepassing aanvinken, komt u in aanmerking voor het tarief Kostwinner en wordt u
gesubsidieerd door de gemeente.
U dient dit formulier samen met het IB-60 formulier van beide ouders in te leveren
bij de administratie van de SPGH. Deze formulieren kunt u aanvragen bij de
belastingdienst, tel 0800-0543.
Alleenstaande ouder/verzorger,
Voor u als alleenstaande ouder/verzorger geldt dat u dit formulier alleen invult. Indien u
het vakje geen van bovenstaande verklaringen is van toepassingen heeft aangevinkt
komt u in aanmerking voor het tarief Kostwinner en wordt u gesubsidieerd door de
gemeente. U levert het formulier in samen met uw eigen IB-60 formulier.
Ouderbijdrage Tarief Kostwinner
U kunt in onderstaande tabel aangeven voor welk tarief u in aanmerking denkt te komen.
Dit rekenen wij na aan de hand van de IB-60 formulieren.

SPGH Tarief Kostwinner per 1 januari 2017

Bruto Inkomen per
jaar

Eigen Bijdrage ouders
1e kind

2e kind

lager dan

€ 18.485

€ 7,82

€ 6,55

€ 18.486

€ 28.421

€ 8,91

€ 6,73

€ 28.422

€ 39.109

€ 16,55

€ 7,64

€ 39.110

€ 53.193

€ 26,00

€ 8,00

€ 53.194

€ 76.462

€ 42,55

€ 11,82

€ 76.463

€ 105.955

€ 76,18

€ 18,36

€ 105.956

en hoger

€ 87,09

€ 34,18

Ouderbijdrage per 11 maanden. Er vindt geen inning plaats in augustus of in juli
afhankelijk van het tijdstip van de vakantie.

