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FINANCIËLE BEPALINGEN
Kostprijs en betalingswijze
Sinds 2019 heeft u als ouder recht op kinderopvangtoeslag per
aanwezige dag in een kinderdagverblijf trap 0 of 1. Wij zijn een
kinderopvang trap 1. Momenteel bedraagt de toelage € 3,23 per
aanwezige dag en de helft daarvan bij een aanwezigheid tussen de 3
en 5 uur.
Heeft u meer info nodig? Dan kunt u terecht op www.groeipakket.be.
Bovendien is kinderopvang nog steeds fiscaal aftrekbaar en dat tot €
11,20 per aanwezige dag.
In ‘t Boelleke kunt u kiezen uit 3 soorten opvangplannen.
1. Vast opvangplan
€ 30 voor een volle dag (langer dan 5 uur aanwezigheid in de opvang)
€ 20 voor een halve dag (max. 5 uur aanwezigheid en slechts 1 maaltijd)
We werken met een voorafbetaling van een vast maandtarief. De
betaling gebeurt maandelijks via domiciliëring, telkens op de 25ste van
de maand vóór de maand waarop de betaling betrekking heeft. Uw
vast maandtarief wordt per kind berekend op basis van het aantal volle
en halve dagen in uw opvangplan:
Dagprijs x aantal dagen x 46 weken* gedeeld door 12 maanden =
maandtarief.
Aantal aanwezige dagen x € 3,23 kinderopvangtoelage =
terugbetaling kinderbijslagfonds
Voorbeeld:
> € 30 x 3 dagen per week x 46 weken gedeeld door 12 maanden =
€ 345 euro per maand
> 12 aanwezige dagen x € 3,23 kinderopvangtoelage = € 38,76
U betaalt dus € 345 per maand aan de kinderopvang en krijgt via het
kinderbijslagfonds € 38,76 terug.
* Het aantal weken is berekend op jaarbasis: 52 weken verminderd met
2 weken feest- en brugdagen, 1 week collectieve sluiting en 3 weken
forfait ziekte/vakantie van het kind.
2. Opvangplan onderwijs (enkel geldig mits een looptijd van 2 jaar)
Het maandtarief wordt berekend op basis van de dagprijs x aantal
dagen x 40 weken* gedeeld door 12 maanden.
* Het aantal weken is berekend op jaarbasis: 52 weken verminderd met
2 weken feest- en brugdagen, 1 week collectieve sluiting en 9 weken
forfait ziekte/vakantie van het kind.
* Bij ouders werkzaam in het onderwijs wordt het opvangplan stopgezet
in juli en augustus. Indien toch opvang gewenst, wordt dit als een extra
dag aangerekend.
3. Flexibel opvangplan
Een bepaald percentage van de opvang maakt gebruik van het
flexibel opvangplan: de 20ste van elke maand geeft u de dagen door
die uw kind de volgende maand zal komen.

Deze gereserveerde dagen betaalt u op voorhand: € 30 per dag en
€ 20 per halve dag. Voor dit opvangplan geldt het principe ‘bestellen is
betalen’. Het voordeel is wel dat u uw vakantie en andere vrije dagen
kosteloos kunt inplannen.
Bij niet-betaling van facturen rekenen we een administratiekost aan
van € 10 voor elke herinnering. Als facturen gedurende 2 maanden niet
betaald worden, kunnen wij uw kind niet langer opvangen en sturen wij
het dossier door naar een incassobureau.
Inschrijvingsgeld
Bij inschrijving vragen we een bedrag van € 150. De inschrijving is
definitief zodra de betaling voldaan is. Nadien wordt het betaalde
bedrag in mindering gebracht op de eerste factuur. Let wel: bij
vroegtijdige stopzetting of annulering van de inschrijving betalen we
het inschrijvingsgeld niet terug.
Afwezigheden
Verwittig de opvang vóór 9 uur als uw kind afwezig zal zijn op een
gereserveerde dag. Zo kunnen de kok en de andere medewerkers hier
tijdig rekening mee houden.
Bijkomende kosten
Als u zonder verwittigen uw kind na 18u komt afhalen, rekenen we per
kwartier een bijkomende kost van € 10 aan.
Fiscaal attest
Jaarlijks in mei bezorgen we elk gezin een fiscaal attest.
Opzegmodaliteiten voor de ouders
Als ouder heeft u het recht het opvangcontract op te zeggen. In dat
geval betaalt u een opzeg van 3 maanden. Deze periode van opzeg
is verplicht betalend. De opzeg kan slechts gebeuren op het einde
van elke maand en gebeurt per brief of mail. We wijzen erop dat het
inschrijvingsgeld niet wordt terugbetaald. In specifieke situaties, na
mondeling overleg met een medewerker kan hierop een uitzondering
worden gemaakt.
Opzegmodaliteiten voor de organisator
Het kinderdagverblijf kan de opvang eenzijdig schorsen of beëindigen
wanneer u het huishoudelijk reglement of de individuele overeenkomst
niet naleeft of wanneer u geen gevolg geeft aan de mondelinge en
schriftelijke verwittigingen van het kinderdagverblijf.
Bij ernstige onregelmatigheden behoudt de kinderopvang zich het
recht om uw kind te weigeren.
De opzegging of schorsing wordt per aangetekende brief meegedeeld
met vermelding van de reden en de ingangsdatum. In alle gevallen
blijven de bedragen van opvang verschuldigd.
Indien er een openstaand saldo is van meer dan 2 maanden kan FV
‘t Boelleke met directe ingang beslissen om uw kind niet langer op te
vangen.

INSCHRIJVINGSFORMULIER
Datum inschrijving:
Naam kindje:
Geboortedatum:

Contactgegevens ouders
Naam & Voornaam ouder 1:
E-mail ouder 1:
Telefoon/Gsm ouder 1:
Telefoon werk ouder 1:
Adres ouder 1:

Naam & Voornaam ouder 2:
E-mail ouder 2:
Telefoon/Gsm ouder 2:
Telefoon werk ouder 2:
Adres ouder 2:

Contactpersoon bij onbereikbaarheid van de ouders
Naam & Voornaam contactpersoon:
Telefoon/Gsm contactpersoon:
Telefoon werk contactpersoon:

OPMERKINGEN

OPVANGPLAN EN CONTRACT
In het opvangplan leggen we de start- en einddatum van de opvang vast. Het opvangcontract is geldig gedurende deze periode. Indien het kindje
nog niet geboren is op het moment van de inschrijving is deze startdatum voorlopig. Als ouder kunt u de definitieve startdatum binnen de maand
na de geboorte van uw kindje vastleggen in overleg met een medewerker.
In dat geval bevestigt u de overeengekomen datum schriftelijk of via mail. De startdatum is dan definitief en kan niet uitgesteld worden. Het is
mogelijk deze datum te vervroegen zolang de bezetting dit toelaat. De einddatum kan in overleg verlengd worden.
In het opvangplan wordt het aantal opvangdagen met de breng– en haaltijdstippen vastgelegd. Het gaat om de gereserveerde opvangdagen. Om
pedagogische redenen vragen we een aanwezigheid van minstens 2 opvangmomenten per week. Het aantal gereserveerde opvangdagen per
week ligt vast voor de duur van het opvangcontract.

In tweevoud opgemaakt op 		

				

te

Tussen:
FV ’t Boelleke, Kasteeldreef 63 & 66/1, 9120 Beveren
En:
Naam & voornaam
Ouders/
verantwoordelijke van
Adres
Opvangperiode
Voorlopige startdatum 				

Definitieve startdatum

Einddatum

(kan verlengd worden op aanvraag)

			

			

Opvangplan
MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

VOORMIDDAG
NAMIDDAG

Flexibel
Maandtarief
1. € 30 x ... dagen x 46 weken* gedeeld door 12 maanden =

€…………/maand gedurende de opvangperiode

2. € 30 x ... dagen x 40 weken* gedeeld door 12 maanden =

€…………/maand gedurende de opvangperiode

3. € 20 x ... dagen x 46 weken* gedeeld door 12 maanden =

€…………/maand gedurende de opvangperiode

4. € 20 x ... dagen x 40 weken* gedeeld door 12 maanden =

€…………/maand gedurende de opvangperiode

* Het aantal weken is berekend op jaarbasis: 52 weken verminderd met 2 weken feest- en brugdagen, 1 week collectieve sluiting en 3 weken forfait
ziekte/vakantie van het kind.

Extra afspraken: (schrappen wat niet van toepassing is)
1.Uw kindje mag gefotografeerd of gefilmd worden. Dit
beeldmateriaal kan gebruikt worden voor interne en externe
communicatiedoeleinden. JA / NEEN
2. Uw kindje mag op uitstap buiten het kinderdagverblijf
mits voldoende begeleiding en het in achtnemen van
veiligheidsmaatregelen. JA / NEEN
3. Uw kindje mag mits het in achtnemen van veiligheidsmaatregelen
ingebakerd worden. JA / NEEN
4. Uw kindje mag slapen met een persoonlijke knuffel. JA / NEEN

andere

Bij inschrijving vragen we een inschrijvingsgeld van € 150. De inschrijving is definitief weg zodra de betaling voldaan is. Het inschrijvingsgeld dient
als voorschot en brengen we in mindering verdeeld over de eerste 3 facturen. Bij vroegtijdige stopzetting van de opvang of annulering van de
inschrijving betalen we het inschrijvingsgeld niet terug om de gemaakte kosten/verlies van inkomsten deels te kunnen opvangen. In overleg en op
individuele basis kan de organisator beslissen om geen voorschot aan te rekenen, bijvoorbeeld bij een jaarlijks gezamenlijk belastbaar inkomen
< /= 27000 euro. Wenmomenten zijn gratis op voorwaarde dat een geldig attest Inkomenstarief kan worden voorgelegd met geldigheidsdatum
startend op of voor de wendag.
Beide partijen bevestigen het opvangplan en contract te hebben gelezen en goedgekeurd
Datum:
Handtekening							 Handtekening
Bedrijfscrèche ’t Boelleke:						
ouders/
								 verantwoordelijke:

‘t Boelleke I Beveren ( babyclub )
Kasteeldreef 66/1 - 9120 Beveren
Tel: 03 755 79 99
GSM: 0473 66 29 26
tboelleke.beveren@d-care.be

‘t Boelleke II Beveren ( peuterclub )
Kasteeldreef 63 - 9120 Beveren
Tel: 03 755 38 41
GSM: 0473 66 29 26
tboelleke.beveren@d-care.be

