Kinderdagverblijf Beierskind, Brusselsesteenweg 145 E,3090 Overijse

02/687.99.14

Overeenkomst
Het kinderdagverblijf Beierskind, Brusselsesteenweg 145/E,3090 Overijse
vertegenwoordigd door directie Smeets Dominique en Christiaens Griet en de
De heer en mevrouw ………………………………………………………………
Wonende te ………………………………………………………….. 3090 Overijse
Vermoedelijke bevallingsdatum:
Komen het volgende overeen:
Wij garanderen uw kind een plaats vanaf ……………
tot de schoolleeftijd van 2,5 jaar en de eerst mogelijke instapdatum van school
( Bereken datum ) .
Deze datum kan enkel verlengd worden in samenspraak met de verantwoordelijken.
Voor de eigenlijke start van uw kind, verbinden de ouders zich ertoe om minstens 1 week te
komen wennen. Er kan niet gestart worden met de opvang zonder te wennen.
Alle administratieve documenten dienen aanwezig te zijn bij de start in het kinderdagverblijf.
De ouders verbinden zich ertoe het volgende opvangplan te respecteren voor de volledige
duur van de opvang. Enkel in uitzonderlijke gevallen en mits toestemming van de directie
kan een nieuw opvangplan overeengekomen worden.
Dagen

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Opvangplan
Wisselend
rooster
Toegekende respijtdagen/ jaar voor 5 dagen per week = 18 dagen
Wij vragen een minimale aanwezigheid van 3 volle dagen per week. Bij wisselende
uurroosters wordt dit vastgelegd op een minimale aanwezigheid van 12 volle dagen per
maand. De dagen dienen 1 week op voorhand meegedeeld te worden.
Bij het herhaaldelijk afwijken van het opvangplan kan het contract door het kinderdagverblijf
opgezegd worden.
Het kinderdagverblijf sluit de deuren om 18 uur. Ouders verbinden zich ertoe 5 minuten voor
sluitingstijd aanwezig te zijn. Wanneer u na 18.01 uur uw kindje ophaalt, bent u officieel te
laat en betaalt u een boete van 10 euro per begonnen half uur. ( zie huishoudreglement)

Beide partijen verklaren de bepalingen van het ouderreglement ontvangen te hebben en na
te leven en de overeenkomst voor akkoord te tekenen.
Datum:
De directie (voor akkoord)
Ouders (Voor akkoord)
Vader:
Moeder

Kinderdagverblijf Beierskind, Brusselsesteenweg 145 E,3090 Overijse

02/687.99.14

Algemene voorwaarden: De schriftelijke overeenkomst vermeldt:
Art 1 de gegevens van:
- Het gezin en hun contactgegevens in noodgevallen.
- De identificatiegegevens van het kind
- De gegevens over de kinderopvanglocatie
Art 2 de begindatum en de vermoedelijke einddatum van de kinderopvang
Art 3 het opvangplan
- Hoelang een opvangplan geldig is
- Hoe het opvangplan kan gewijzigd worden
- Wat de gevolgen zijn als het gezin het opvangplan niet naleeft
Art 4 Ouderbijdrage
- We volgen het systeem inkomenstarief van Kind en Gezin
- We volgen de wettelijk toegestane modaliteiten van wijziging van de prijs
Art 5 Facturatie
- De betalingswijze gebeurt bij voorkeur domiciliering of via overschrijving
- De facturen worden maandelijks betaald. Bij laattijdige betaling wordt de volgende
procedure gestart: een eerste schriftelijke aanmaning tot betaling, een tweede aanmaning,
laatste aanmaning, inschakelen van een advocaat, inschakelen van het gerecht, Voor stap 4
en 5 vallen alle bijkomende kosten ten laste van de ouders.
Art 6 Extra kosten
- Boven op de dagprijs worden de volgende bedragen aangerekend:
 Afvalverwerking: 0.25 cent per opvangdag.
 3 euro per maand aan administratie- en facturatiekosten per opgevangen
kind.
 Eenmaal per jaar vragen we 2 euro voor de aankoop van zonneproducten.
 Boete te laat komen: 10 euro per begonnen half uur.
 Na 8.30u afbellen van de opvangdag: 2,5 euro kost maaltijd
Art 7 Opzegmodaliteiten
- Wanneer één van beide partijen een einde wenst te stellen aan de opvang dient dit 1 maand
op voorhand aangekondigd te worden. De opzegtermijn geldt niet ingeval de organisator of
het gezin een zware fout begaat, of wanneer Kind en Gezin de vergunning opheft. De
opzegtermijn gaat in de dag na de schriftelijke opzegging.
Art 8 Contractuele bepalingen
- Het niet naleven van de contractuele bepalingen kan tot gevolg hebben dat het contract
verbroken wordt zowel door het gezin als door de organisator. Geen van beide partijen kan
hiervoor een schadevergoeding inroepen.
Art 9 - Het huishoudelijk reglement wordt als bijlage voor ontvangst en kennisneming
ondertekend.

