
Licentietarieven 2023 

 

Wij vinden het belangrijk dat PeuterPlusPlan voor alle soorten organisaties betaalbaar is. Daarom 

hanteren we diverse tariefgroepen met voordelige licentietarieven.  

 

MAANDLICENTIE 
Bij een maandlicentie ontvangt u aan het einde van iedere maand een factuur die gebaseerd is op 

het aantal kinderen in het systeem. Een maandlicentie van PeuterPlusPlan is maandelijks opzegbaar, 

met een opzegtermijn van een volledige kalendermaand.  

 

JAARLICENTIE 
Met een jaarlicentie sluit u een jaarabonnent bij ons af en profiteert u van 7% korting op de 

licentietarieven.  

 

 

Tariefgroep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aantal 

kinderen 

Maandlicentie 

 

✓ Achteraf per maand betalen. 

✓ Aan het einde van iedere 

maand ontvangt u een 

factuur, te betalen via iDeal. 

✓ Maandelijks opzegbaar, één 

maand opzegtermijn. 

Jaarlicentie 2023 

 

✓ Eén factuur per jaar. 

✓ U betaalt vooruit en ontvangt de jaarfactuur in de eerste 

week van januari 2023. 

✓ De tarieven in de tabel hieronder zijn per kind, per jaar. 

✓ Jaarlijks opzegbaar (vóór 30 november 2023 = één maand 

opzegtermijn). 

✓ U ontvangt 7% korting bij de keuze voor een jaarlicentie, 

omdat het u en onszelf tijd bespaart! 

Maandelijks tarief per kind, per 

maand. 

Jaartarief per kind, per jaar. 

De 7% korting is al verwerkt in 

onderstaande tarieven. 

 

De korting bij een 

jaarlicentie.  

Korting per kind, per jaar. 

1900+ € 0,21 € 2,34 € 0,18 

1400+ € 0,23  € 2,57  € 0,19 

1000+ € 0,26  € 2,90   € 0,22  

700+ € 0,32 € 3,57   € 0,27  

500+ € 0,36  € 4,02  € 0,30   

350+ € 0,38 € 4,24   € 0,32 

250+ € 0,41  € 4,58   € 0,34  

170+ € 0,47  € 5,25 € 0,39  

120+ € 0,62  € 6,92 € 0,52  

80+ € 0,77  € 8,59  € 0,65  

50+ € 0,89 € 9,93  € 0,70  

20+ € 1,08 € 12,05 € 0,91 

0-19 € 1,10 € 12,28 € 0,92 

De genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw. 

 

 


