Groepsopvang voor baby’s en peuters De Mereltjes
Hasseltsesteenweg 16
3700 Tongeren
Tel 012/23.70.26
kinderdagverblijf@mereltjes.be
Schriftelijke overeenkomst/Opvangplan
Contracterende partijen
De organisator:
vzw De Mereltjes
Groepsopvang voor baby’s en peuters
Ondernemingsnummer: 0412778352
Hasseltsesteenweg 16
3700 Tongeren
Contracthouder:
Naam van de ouders/voogd: ……………………………………………………………………………….
Telefoonnummer(s): …………………………………………………………………………..…………….……………...
Email: ………………………………………………………………………………………………………….
Gegevens van het kind en het gezin

Deze schriftelijke overeenkomst wordt afgesloten tussen bovenvermelde partijen voor de
opvang van ………………………………………………………………………………………. (naam van het kind).
Geboortedatum / vermoedelijke bevallingsdatum: ……………………………………………..
Adres: ……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………….……………………………………………..
Contactgegevens van het gezin in noodgevallen:
Naam: …………………………………………..……………..

Telefoonnummer: …………………………………….

Relatie: ………………………………………………

Duur van de schriftelijke overeenkomst
Startdatum van de opvang: …………………………………………………………………………..
Wenmoment met de ouder: ………..……………………………………….
Wenmoment zonder de ouder: …….……………………………………….
Einddatum van de opvang: …………………………………………………………………………….

Het opvangplan

Regelmatige opvang:
Dag

Van (uur)

Tot (uur)

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Is er nood aan flexibele opvang?
o

Ja: 6u30 – 7u00 op ma / di / wo / do / vr (duid aan wat past)

o

Ja: 18u00 – 19u00 op ma / di / wo / do / vr (duid aan wat past)

o

Nee

Er is nood aan flexibele opvang omwille van volgende reden:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Onregelmatige opvang:
Aantal dagen opvang nodig per maand: ………………………….…………………………………..
Uiterst startuur en uiterst einduur: ……………………………………………………………………….
Bij een onregelmatige opvang word ten laatste op ………………………………………………...
Schriftelijk aan de opvang/onthaalouder doorgegeven op welke dagen en uren jouw kindje
aanwezig zal zijn in de opvang in de daaropvolgende week/maand (omcirkelen wat past).
Bij een onregelmatig opvangplan wordt een verklaring van de werkgever gevraagd.
Modaliteiten om het opvangplan te wijzigen:
Wijken de afwezigheden van uw kindje gedurende 3 maanden minstens 25% af van uw
oorspronkelijk plan dan wordt een nieuw plan opgemaakt.
Het opvangplan kan 1x per jaar gewijzigd worden op initiatief van de ouders. Het eventueel
aanvragen van een vakantieplan wordt niet meegerekend.

Opvangprijs en bijkomende kosten

Voor opvang in groepsopvang voor baby’s en peuters van vzw De Mereltjes betaalt u een
bijdrage. De kostprijs voor de opvang is wettelijk geregeld en wordt berekend op basis van
het gezinsinkomen.
Indien uw inkomen gedurende de opvang wijzigt, controleer dan even via de site
www.kindengezin.be of u in aanmerking komt voor een vermindering van het tarief.
Op de prijs is indexering van toepassing en het inkomenstarief kan wijzigen volgens het
systeem inkomenstarief.
De te betalen bijdrage staat in verhouding tot de verblijfsduur van het kind in de
opvang:
minder dan 5u
van 5u tot minder dan 11u
11u en meer

60%
100%
160%

De ouders betalen voor de overeengekomen gereserveerde opvangdagen in het
opvangplan.
Gerechtvaardigde afwezigheden:
De ouders betalen niet voor de gereserveerde opvangdagen die op sluitingsdagen vallen
en voor de gerechtvaardigde afwezigheidsdagen (= respijtdagen).
-

Vanaf startdatum – einde kalenderjaar: …….……. respijtdagen

-

Per nieuw kalenderjaar: …………… respijtdagen

Voor de afwezigheden die dit aantal overschrijden wordt de gereserveerde opvangdag
aangerekend op basis van het inkomenstarief. Voor opvang tijdens de maanden juli en
augustus kan een zomerplan binnengebracht worden voor 31 mei. Voor dit plan gelden
dezelfde principes wat betreft betalen van de gereserveerde opvang zoals op het basisplan.
Bijkomende kosten:
kostprijs
Gereserveerde maaltijd te laat of niet

€ 2,50

afmelden
Laattijdig afhalen (na sluitingstijd)

€ 5,00 / 15 minuten

Reserveluiers

€ 1,00

Aangetekend schrijven bij 2de aanmaning

€ 8,00

Ongerechtvaardigde afwezigheid

Dagprijs

Betalingswijze:
U ontvangt maandelijks, telkens voor de 18de van de volgende maand een gedetailleerde
rekening per mail/brief in de persoonlijke postvak van het kind (duid aan wat past).
De betaling gebeurt binnen de 30 kalenderdagen door domiciliëring of door overschrijving
van het verschuldigde bedrag op rekening BE41 7353 3923 0610 van de groepsopvang
voor baby’s en peuters/organisator gezinsopvang van vzw de Mereltjes met vermelding
van de gestructureerde mededeling.
Waarborg
De waarborg wordt op de rekening van vzw De Mereltjes gestort en bewaard gedurende
de hele periode van de opvang. Bij het beëindigen van de opvang en indien alle
verplichtingen zijn nagekomen wordt deze waarborg teruggestort op het door u opgegeven
rekeningnummer. Wanneer de verplichtingen niet zijn nagekomen wordt een deel of het
geheel van de waarborg ingehouden ter compensatie van de gemaakte schade.
Dit bedrag vragen wij als waarborg voor:
o het naleven van de schriftelijke reservatie van de opvangplaats
o het betalen van de facturen
o het naleven van de opzegbepalingen.
Waarborg betaald: 150 euro / 50 euro / NVT
Betalingswijze: cash / payconiq
Ontvangen/overgeschreven op: …………….…………….
Bankrekeningnummer:

………………………………………………………………………………………………….

(voor terugbetaling waarborg)
Opzegmodaliteiten
Beide partijen kunnen deze overeenkomst beëindigen voor de einddatum van de opvang
opgenomen in deze overeenkomst door dit ten minste één maand op voorhand schriftelijk
te melden aan de andere partij.
Van deze termijn kan afgeweken worden omwille van gerechtvaardigde redenen.
De organisator kan de opvang eenzijdig schorsen of beëindigen wanneer u de bepalingen
van het huishoudelijk reglement niet naleeft en geen gevolg geeft aan de mondelinge en
schriftelijke verwittigingen van de opvang. De opzegging of schorsing wordt per
aangetekende brief meegedeeld met vermelding van reden en ingangsdatum.

De opvang stopt automatisch op de einddatum van de opvang opgenomen in deze
overeenkomst of indien u zonder geldige reden en zonder verwittiging gedurende 3
maanden geen gebruik heeft gemaakt van de opvang. Wilt u opnieuw starten met opvang
dient u een nieuwe aanvraag te doen.
Bij de inschrijving van uw kind ontvangt u een exemplaar van het huishoudelijk reglement.
Wanneer in de periode van opvang wijzigingen in het huishoudelijk reglement worden
doorgevoerd en deze wijzigingen in het nadeel zouden zijn voor het gezin, wordt u hiervan
schriftelijk op de hoogte gebracht en dit

minstens 2 maanden voorafgaand aan de

wijziging. U heeft het recht om binnen de 2 maanden de schriftelijke overeenkomst op te
zeggen zonder enige schade- of opzeggingsvergoeding verschuldigd te zijn.
Dit geldt niet voor de wijzigingen die onze groepsopvang voor baby’s en peuters verplicht
moet opnemen volgens de regelgeving.
Bijlagen aan de overeenkomst:
Ouders verklaren dat ze het huishoudelijk reglement van vzw De Mereltjes, met als datum
september 2018, hebben ontvangen en er kennis van hebben genomen.

Ondertekening schriftelijke overeenkomst voor akkoord:
Deze overeenkomst werd opgemaakt in tweevoud, en ondertekend op …………………………..
Handtekening ouders/voogd

handtekening De Mereltjes

Naam ouders/voogd

Oudernummer (klantcode):

Naam De Mereltjes

Kindnummer:

Verklaring op eer voorrangsregels ingevuld op:
Stempel De Mereltjes:

