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1 Inleiding 

 

WELKOM BIJ DE MERELTJES 

Het huishoudelijk reglement is opgesteld om ouders wegwijs te maken in onze 

groepsopvang voor baby’s en peuters. Het huishoudelijk reglement heeft als doel 

om de werking zo vlot mogelijk te laten verlopen, en om de relatie en 

communicatie tussen de betrokkenen te bevorderen. 

De algemene bepalingen van de werking en de leefregels van de groepsopvang 

voor baby’s en peuters van ‘De Mereltjes’ worden in dit reglement vastgelegd. Ook 

de rechten en de plichten van eenieder die van de opvang geniet en aanbiedt 

worden duidelijk. 

Dit reglement is voor elk gezin op dezelfde manier van toepassing. Alle 

aangesloten ouders ontvangen een exemplaar en verklaren akkoord te zijn door 

ondertekening van de ‘Akkoordverklaring Huishoudelijk Reglement’. 
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2 Algemene informatie 

 

Groepsopvang voor baby’s en peuters ‘De Mereltjes’ is erkend en gesubsidieerd 
door Kind en Gezin. De groepsopvang voldoet aan de eisen die de overheid stelt. 
 

2.1 De organisator 

 

De groepsopvang voor baby’s en peuters  ‘De Mereltjes’  is een organisatie die deel 
uitmaakt van vzw De Mereltjes (samen met de dienst gezinsopvang en de 
buitenschoolse opvang). 

 
Contactpersoon van het organiserend bestuur: 

De heer Boulet Albert 
 Hasseltsesteenweg 16 
    3700 Tongeren 

 Tel.: 012/23.70.26 
 kinderopvang@mereltjes.be 

 ondernemingsnummer: 0412778352 
 

2.2 Contactpersonen van de groepsopvang voor baby’s en peuters 

 
Directie: Kathleen Buysse  

Dienstverantwoordelijken: Domien Baeten en Stefanie Schiepers   

2.2.1 Openingsdagen en – uren 

 

Openingsdagen en –uren van de opvang:  

 
Maandag – vrijdag    07u00 – 18u00 
Maandag – vrijdag (flexibele)  06u30 – 07u00  en 18u00 – 19u00* 

 
 

 
 

De directie en de verantwoordelijken zijn te bereiken van maandag tot en met 
vrijdag tussen 08u00 en 17u00. U kan ons op verschillende wijzen bereiken:   

 
  U belt ons op het telefoonnummer 012/23.70.26  

@  U stuurt een mail naar ons e-mailadres kinderdagverblijf@mereltjes.be 
  U komt langs op ons kantoor met adres Hasseltsesteenweg 16, 3700   
Tongeren  
 (enkel tijdens de sluitingsperiode tussen Kerstmis en Nieuwjaar is er geen permanentie)  

Wij vragen u om steeds een afspraak te maken voor inlichtingen en/of 
inschrijvingen.  

 
U kan steeds terecht op onze website voor extra informatie: www.mereltjes.be 
 

mailto:kinderopvang@mereltjes.be
mailto:kinderdagverblijf@mereltjes.be
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* Flexibele opvang: 

 
Het aantal plaatsen in onze flexibele opvang is beperkt. U wordt toegelaten tot 

de flexibele opvang als u daar ook werkelijk nood aan heeft. 
 
 

Kinderen worden toegelaten in de flexibele opvang omwille van volgende 
redenen: 

o Werksituatie van de ouders 
o Pedagogische ondersteuning van het gezin 
o Noodsituaties 

 
De flexibele opvang gaat door op de afdeling van de kaboutertjes.  

 
 
Sluitingsdagen van de opvang:  

 
De jaarlijkse vakantie van de opvang vindt plaats in de maand december. Deze 

vakantie duurt nooit langer dan twee aaneensluitende weken. 
 

Voor 31 januari: bekendmaking van de vakantiedagen van dat jaar (schriftelijke 
mededeling)   
 

Bijkomende sluitingsdagen worden minstens één maand vooraf meegedeeld aan 
alle ouders via een schriftelijke mededeling.  

3 Bereikbaarheid in noodgevallen  

 
Enkel voor dringende noodgevallen buiten de openingsuren:  
   0486/75.66.83 

 

3.1 Contactgegevens van Kind en Gezin 

 
 Kind en Gezin  
Hallepoortlaan 27  

1060  Brussel 
 

  Telefoonnummer Kind en Gezin-Lijn: 078/15.01.00 

@   info@kindengezin.be 

 Via het contactformulier op de website van Kind en Gezin: 

http://www.kindengezin.be/formulieren/contact.jsp  
 

mailto:info@kindengezin.be
http://www.kindengezin.be/formulieren/contact.jsp
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4 Het beleid  

4.1 Opvangaanbod 
 
 

Dagopvang voor kinderen van 0 tot schoolleeftijd. 
 

4.2 Opnamebeleid 

 
Georganiseerde rondleiding:  

 
2x per maand wordt een rondleiding georganiseerd om 15u30:   

- Op de 2de woensdag van de maand  
- Op de laatste vrijdag van de maand  

Ouders die een rondleiding wensen, schrijven zich vooraf in.  

  
Optie nemen: 

- De ouders vullen een opvangaanvraag in. 
- Wanneer uw aanvraag wordt goedgekeurd wordt de opvang maximum 2 

weken vrijgehouden.  

 
Wanneer uw opvangaanvraag niet wordt goedgekeurd, brengen wij u zo snel 

mogelijk op de hoogte. U kan zich vervolgens wenden met uw opvangaanvraag tot 
het Lokaal Loket Kinderopvang Tongeren waar alle opvangaanvragen 
gecentraliseerd worden. De verantwoordelijke van het loket volgt het aanbod op 

en brengt u op de hoogte wanneer er een plaats beschikbaar is. 
 

Definitieve inschrijving:  
 

o De ouder vult een schriftelijke overeenkomst in. 

o De ouder betaalt de waarborg van 150/50 euro. De plaats is gereserveerd.   
 

Voorwaarde: Er wordt enkel een overeenkomst gemaakt voor opvang van 
minstens 2 aanwezigheden per week. 

 
1 maand voor de start van de opvang:  
 

o Alle gegevens van het kindje worden verder in orde gebracht.  
o De ouders brengen het document ‘Attest kindcode’ mee dat ze bekomen via 

Kind & Gezin.  
 

Opvang kan pas starten wanneer alle nodige documenten in orde zijn: 

 
o aanvragen attest van inkomenstarief op de website van kind en 

gezin (mijn.kindengezin.be) 

o attest werkgever bij onregelmatig plan 
o een ondertekende verklaring van het huishoudelijk reglement  

o de ondertekende schriftelijke overeenkomst met opvangplan 
o document ‘toestemming beeldmateriaal’  
o volledig ingevulde inschrijvingsfiche (gezinsgegevens, 

afhaalpersonen, vaccinaties, bijzonderheden van het kind …)  
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4.2.1 Voorrangsregels  

Bij het toekennen van een opvangplaats houden wij rekening met volgende 

voorrangsregels. 

Prioritaire wettelijke voorrangsregels: 
 

Absolute voorrang aan wie kinderopvang nodig heeft in het kader van de 
werksituatie. Daaronder wordt begrepen dat iedereen die werk zoekt, werk wil 
houden of een beroepsgerichte opleiding volgt voorrang krijgt. 

 
EN er wordt voorrang verleend aan 

   Alleenstaanden 
   Gezinnen met een laag inkomen 

   Pleegkinderen 
   Broertjes en zusjes 
 

Absolute voorrang voor werk vervalt als een kwetsbaar gezin* een aanvraag 
indient. 

 
Eigen voorrangsregels:  
 

Wij geven binnen de Mereltjes ook voorrang aan de opvang van kinderen van 
medewerkers van onze organisatie ‘VZW De Mereltjes’. 

 

*kwetsbare gezinnen – woordje uitleg:   
Een kwetsbare gezin voldoet aan minstens 2 van de volgende kenmerken:  

o Werk/opleiding  
o Alleenstaand  
o Laag inkomen (< 27.000 euro) 

o Geen diploma secundair onderwijs 
o Problematische gezondheids- en/of zorgsituatie  

 
Het is echter ook een voorwaarde dat 1 van de 2 kenmerken één van volgende 
is:    

o Laag inkomen  
o Geen diploma secundair onderwijs 

o Problematische gezondheids- en/of zorgsituatie  
 

4.2.1.1 Dringende opvangplaatsen  

 

Wij houden dringende kinderopvangplaatsen vrij voor een gezin dat binnen de 
maand behoefte heeft aan kinderopvang omwille van één of meer van volgende 

redenen:  
- De ouder werkt niet, vindt plots werk en heeft binnen het gezin of informele 

netwerk geen opvangmogelijkheden.  
- De ouder werkt niet, start plots met een opleiding en heeft binnen het gezin 

of informele netwerk geen opvangmogelijkheden.  
- Er is een acute crisis in het gezin waardoor het noodzakelijk is dat het kind 

naar de kinderopvang gaat.  
- Het gezin kan, buiten zijn wil om, niet meer gebruik maken van eerdere 

opvangmogelijkheden.   
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5 Opvangplan 

 

Het opvangplan is een onderdeel van de schriftelijke 
overeenkomst die wij als Mereltjes met u maken. In het 
opvangplan wordt duidelijk afgesproken wanneer er 

opvang nodig is en wanneer de start- en einddatum is 
van de opvang.   

 
Dit document is een bindende overeenkomst.  
 

 
U heeft 2 opties:  

 
o regelmatig plan: 

Vaste dagen en uren 

 
o onregelmatig plan:  

Weet u als ouder niet wanneer u juist moet werken dan kunt u elke maand/week 
opnieuw een schema doorgeven voor de opvang die u die maand nodig heeft (enkel 
mogelijk met attest van de werkgever). Dit opvangplan moet maandelijks aan ons 

bezorgd worden, op de afgesproken datum die we samen in het opvangplan 
hebben vastgelegd. 

Let op: door het beperkt aantal plaatsen voor onregelmatige opvang (slechts 
2 per groep), kan het zijn dat het langer duurt vooraleer u een plaats voor 

opvang hebt dan wanneer u een regelmatig plan binnenbrengt. 

5.1 Opvangplan wijzigen 

 
Het opvangplan kan slechts 1x per jaar gewijzigd worden op initiatief van de 

ouders. De wijziging kan bij een instapmoment van de kleuterscholen worden 
doorgevoerd. Het eventueel aanvragen van een (zomer)vakantieplan wordt niet 

meegerekend. 
 
Wanneer u als ouder het opvangplan niet naleeft, zullen wij als opvang eenmalig 

voorstellen om het opvangplan te wijzigen. Wanneer dit opvangplan alsnog niet 
gevolgd wordt dan wordt de opvang stopgezet door de Mereltjes. 

 

5.2 Opvangplan verlengen en schoolstart uitstellen 

 

Het verlengen van het opvangplan en het uitstellen van de schoolstart kan enkel 
in volgende situaties:  
 

- Bij afgifte van een medisch attest wanneer het in het voordeel is van het 
kind.  

 
- De schoolstart van uw kind vindt plaats tijdens het laatste instapmoment 

(eind mei – begin juni), uw kind mag dan ingeschreven blijven in de 

groepsopvang tot september.  
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6 Prijs 

6.1 Opvangprijs 

 
Voor opvang in onze groepsopvang voor baby’s en peuters betaalt u een bijdrage. 
De kostprijs voor de opvang is wettelijk geregeld en wordt berekend op basis van 

het gezinsinkomen. Hiervoor dient u een attest inkomenstarief aan te vragen bij 
Kind en Gezin, via de website mijn.kindengezin.be . 

 
Bezorg dit attest voor de start van de opvang aan de verantwoordelijken.  
 

Als u uw inkomen niet bekend wil maken, heeft u toch een attest nodig. Kruis dit 
aan tijdens de aanvraag. U betaalt dan het maximumtarief.  

 
Indien uw inkomen gedurende de opvang wijzigt, controleer dan even via de 
website www.kindengezin.be of u in aanmerking komt voor een vermindering van 

het tarief.  
 

De te betalen bijdrage staat in verhouding tot de verblijfsduur van het kind in 
de opvang:  

  

Minder dan 5 uren        60% bijdrage  

Vanaf 5 uren tot minder dan 11 uren     100% bijdrage  

11u en meer        160 % bijdrage  

 
Elk attest inkomenstarief heeft een geldigheidsdatum. Als een ouder na de 

einddatum van het attest nog opvang nodig heeft, moet er een herberekening 
worden gemaakt van het attest en moeten ouders dit aan ons bezorgen.  

Let op: Indien de herberekening niet op tijd wordt aangevraagd en wij geen nieuw 
attest ontvangen voor de einddatum, zal er door ons een attest aangemaakt 
worden aan het maximumtarief.   

6.2 Waarborg 

 

De waarborg dient betaald te worden voor de start van de opvang. Dit kan per 
overschrijving en Payconiq.   
150 euro: gezinsinkomen > 27 000 euro  

50 euro: gezinsinkomen < 27 000 euro (recent aanslagbiljet bezorgen)  
 

Dit bedrag vragen wij als waarborg voor: 
o de reservatie (we maken een uitzondering voor medische overmacht);  

o het betalen van de facturen; 
o het naleven van het opvangplan;  
o het naleven van de opzegbepalingen (minstens 4 weken op voorhand 

verwittigen dat u de opvang wilt stopzetten).  
 

De waarborg kan in schijven betaald worden indien het te moeilijk is voor het gezin 
om het bedrag ineens te betalen. 
 

 

http://www.kindengezin.be/
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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.  
 

6.3 Reserveren is betalen 

 

Dit  betekent dat de opvang die u gereserveerd hebt in het opvangplan ook betaald 
moet worden. Het bedrag dat u dient te betalen voor een ongerechtvaardigde 

afwezigheid is gelijk aan het bedrag dat u betaalt wanneer het kind wel naar de 
opvang zou komen. 
 

Naast ongerechtvaardigde afwezigheden, zijn er ook gerechtvaardigde 
afwezigheden. Dit betekent dat uw kind afwezig is op een gereserveerde dag en 

dit niet betaald moet worden. Dit kan van toepassing zijn in volgende situaties:  
 

o Respijtdag 

 
Is uw kindje toch afwezig op een gereserveerde opvangdag heeft u de mogelijkheid 

om een respijtdag in te zetten. Voor een fulltime opvang gedurende een volledig 
jaar heeft u 25 respijtdagen. De 25 respijtdagen worden proportioneel herleid 
indien u minder opvang reserveert of indien u geen volledig jaar opvang nodig 

hebt. 
 

De respijtdagen die op het einde van het jaar niet zijn opgebruikt, worden niet 
meegenomen naar het volgende jaar. Elk jaar worden de respijtdagen herrekend. 

   

o Attest ziekenhuisopname met overnachting 

 
Als uw kindje niet naar de opvang komt omdat uw kindje meer dan 

één dag opgenomen is in het ziekenhuis mag u hiervoor een attest 
van de dokter indienen. Deze dagen worden dan niet aangerekend.  
 

Het attest moet ten laatste voor de 5de  van de maand volgend op 
de maand waarin deze afwezigheid plaatsvond binnen zijn bij de verantwoordelijke 

van de groepsopvang voor baby’s en peuters.  
 

o Zomervakantie – gewijzigd opvangplan  

 
Verder hebt u ook de mogelijkheid om tijdens de maanden juli en augustus minder 

te komen dan in uw opvangplan overeengekomen is. Dit moet ten laatste voor 31 
mei aan de verantwoordelijken van de groepsopvang voor baby’s en peuters 
bezorgd worden. Hebben wij dit vakantieplan niet voor deze datum binnen dat 

geldt uw basisplan en verwachten wij dat uw kindje in de opvang aanwezig zal zijn 
volgens dit plan.  
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Indien in de maanden juli en augustus een nieuw plan wordt doorgegeven en 

hiervan wordt afgeweken dan wordt ook de regeling van de respijtdagen 
toegepast.  

 
o Sluitingsdagen van de groepsopvang voor baby’s en peuters  

 

Op sluitingsdagen van de groepsopvang voor baby’s en peuters wordt er niet 
gefactureerd voor de gereserveerde opvang. Deze regeling is ook van toepassing 

op de aangevraagde wendagen. Wordt uw kindje ziek tijdens de opvang en vanuit 
de Mereltjes wordt gevraagd om uw kindje te komen afhalen betaalt u enkel de 
werkelijke opvang van die dag.  

6.4 Extra kosten 

 

o Bedrag ter compensatie in geval van late afmeldingen  
 

Houd er rekening mee dat u een afwezigheid tijdig doorgeeft. Indien u niet tijdig 
verwittigd (ten laatste voor 9 uur op de dag van afwezigheid) wordt een 
compensatie aangerekend van €2,50.  

 
Dit staat los van het feit of de afwezigheid gerechtvaardigd is of niet.  

 
Wij vragen ook om bij voorkeur schriftelijk (via mail) te verwittigen. Ouders 
hebben dan steeds een bewijs van verwittigen.  

 
o Administratieve kost 

 
Je betaalt iedere maand een forfaitair bedrag als administratieve kost. Dit bedrag 
bedraagt steeds € 2,00 per kind per maand.  

 
 

o Laattijdig afhalen 
 
Bij laattijdig afhalen na 19u00 betaalt u een compensatie omdat onze 

medewerkers langer moeten blijven voor de opvang van uw kind. De boete 
bedraagt 5 euro per kind per begonnen kwartier. Bij herhaaldelijk laattijdig afhalen 

wordt aan u gevraagd om een andere oplossing te zoeken. Indien u niet meewerkt 
kan dit leiden tot het beëindigen van de opvang. 
 

o Regeling in verband met luiers 
 

Als ouder zorgt u ervoor dat er steeds een voldoende aantal luiers in de opvang in 
voorraad zijn. De luiers zijn steeds voorzien van de naam van het kind. Indien men 
niet beschikt over voldoende luiers, wordt het nodige aantal van onze reserveluiers 

genomen. Deze luiers zullen u verrekend worden aan € 1,00 / luier en dit op de 
factuur van de maand waarin de luiers zijn gebruikt. 

 
o Aangetekende zending  

 
Zie ‘6.5. Facturatie’  
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6.5 Facturatie 

 
U ontvangt maandelijks, telkens voor de 18de van de volgende maand een 
gedetailleerde rekening per mail. 

 
De betaling gebeurt voor de vervaldag vermeld op uw factuur door middel van 

domiciliëring of overschrijving van het verschuldigde bedrag op rekening BE41 
7353 3923 0610 van de groepsopvang voor baby’s en peuters van de Mereltjes 
met vermelding van de vrije mededeling. Cashbetalingen worden niet aanvaard.  

 
Indien we geen betaling ontvangen voor het verstrijken van de 

betalingstermijn worden volgende maatregelen toegepast:  
 

 
*De vervaldatums bedragen steeds een betaaltermijn van 10 dagen.  
 

6.6 Fiscaal attest 

 
De groepsopvang voor baby’s en peuters verbindt zich ertoe u jaarlijks tijdig een 

correct ingevuld fiscaal attest te bezorgen.  
 

 
 
 

  

Geen betaling voor 
vervaldatum

•1ste kosteloze 
aanmaning met 2de

vervaldatum 

Geen betaling voor 
2de vervaldatum

•2de aangetekende 
aanmaning ( €8,00) 
met een 3de

vervaldatum

Geen betaling voor 
3de vervaldatum 

•stopzetting van 
opvang op datum 
vermeld in de 
aangetekende brief 
+ incassobureau 
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7 Intern werkingskader  

7.1 Pedagogische visie  

 
Ouders en kinderbegeleiders kunnen de visietekst opvragen bij de 
verantwoordelijken van de groepsopvang. Deze visie staat beschreven in ons 

kwaliteitshandboek. 

7.2 Leeftijdsgroepen 

 
De kinderen verblijven in vaste leefgroepen. Bij de samenstelling van de leefgroep 

is diversiteit een belangrijk criterium. We streven ernaar om de groepen zodanig 
samen te stellen zodat de werking op de afdelingen optimaal kan georganiseerd 
worden.  

 
Er zijn 6 semiverticale leefgroepen en 1 verticale leefgroep. De verticale leefgroep 

is een vaste leefgroep, de kinderen verschuiven niet. In de semiverticale groepen 
zitten de kinderen voor een lange periode in dezelfde groep, en verschuiven 
eenmalig van groep. Ouders worden ten minste 1 week op voorhand op de hoogte 

gebracht als de kinderen overgaan naar de volgende groep.  
 

o 2 maanden – 18 maanden (3 leefgroepen) 
 

Vlindertjes   Bijtjes  Kevertjes  

  

 
 

o 18 maanden – 36 maanden (3 leefgroepen)  

 

Sloebertjes  Bengeltjes  Rakkertjes  

  

  

 

o 2 maanden – 36 maanden (1 leefgroep)  
 

Kaboutertjes  
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7.3 Wenmomenten  

 
Om de opvang goed te laten verlopen is het belangrijk dat zowel kinderbegeleider 
als het gezin zich goed voorbereiden op het eerste opvangmoment en dat iedereen 

de kans heeft om te wennen aan de nieuwe situatie.  
Daarom stellen wij ook voor dat alle kinderen voor de eigenlijke start van de 

opvang wenmomenten op maat van het gezin kunnen doormaken. Deze 
wenmomenten worden tussen de verantwoordelijke en de ouders onderling 
afgesproken.  

 
Een wenmoment samen met 1 ouder behoort tot de mogelijkheden. Dit 

wenmoment wordt niet aangerekend. Wenmomenten zonder aanwezigheid van de 
ouders worden wel aangerekend. 

8 Wederzijdse afspraken 

8.1 Meebrengen bij de start van de opvang 

 
Om het dagverloop goed te laten verlopen is het belangrijk dat u als ouder 
volgende zaken meebrengt bij de start van de opvang: 

 

Fopspeen Knuffel Luiers Luiercrème 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Flesvoeding/ 

borstvoeding 

reservekleedjes Drinkflesje 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

8.2 Samenwerking met de gezinnen 

o Digitale fotokader  
Om u een beeld te geven van wat er door de dag in de kinderopvang georganiseerd 

wordt hangt een digitale fotokader in de inkomhal aan de schuifdeur.  
 

o Ouderavond  

Jaarlijks organiseren we een ouderavond. Door gebruik te maken van 
observatiefiches en kiekeboeblaadjes observeren we regelmatig de 

ontwikkeling van uw kind.  
Dit wordt op de ouderavond besproken.  
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o Digitaal heen en weer schriftje  

  
In Deona (kinderopvang software systeem) wordt elektronisch 

informatie geregistreerd en gegeven over het dagverloop van uw kind. 
Wanneer uw kind naar huis gaat, ontvangt u per mail het dagverloop.   
 

Tijdens de breng- en haalmomenten kan u ook (schriftelijke en/of mondelinge) 
informatie uitwisselen met de kinderbegeleiders. 

 
o Waarborgen van de privacy 

 

We willen voor alle kinderen en ouders een veilige omgeving bieden, een plek waar 
gezinnen niet bang moeten zijn om constant gefotografeerd te worden. We 

verzoeken jullie daarom om terughoudend te zijn met het maken van foto’s in de 
kinderopvang.  

8.3 Breng- en haalmomenten  

 
Als ouder heeft u toegang tot alle ruimtes waar uw kind verblijft tijdens de 

openingsuren. 
 

In het belang van het optimaal dagverloop van de afdelingen vragen wij aan de 
ouders om de breng- en haaluren zoals afgesproken in het opvangplan te 
respecteren.  

Let wel op:   
- Wenst u een warme maaltijd voor uw kind dan moet uw kind ten laatste 

om 10.30 uur aanwezig zijn op de afdeling.   
- Om de rust van de kinderen niet te verstoren, is brengen en/of halen niet 

mogelijk tussen 12u00 en 14u00. In uitzonderlijke gevallen en in onderling 

overleg is het mogelijk om uw kind af te halen tot 12u30. Ouders hebben 
geen toegang tot de kinderopvang tussen 12u30 en 14u00.  

 
o Afhaalpersonen 

 

De opvang vertrouwt de kinderen alleen toe aan personen die uitdrukkelijk worden 
vermeld op de lijst met afhaalpersonen. De afhaalpersoon moet een minimum 

leeftijd hebben van 14 jaar. Ouders verwittigen – liefst vooraf en schriftelijk – 
wanneer derden het kind afhalen.  
 

Treedt in de loop van de opvang een wijziging op in het ouderlijk gezag of het 
verblijfs- of bezoekrecht, dan is het nodig ons hiervan op de hoogte te brengen en 

ons een schriftelijk bewijs te bezorgen. 
 
 

o Toegang tot de groepsopvang voor baby’s en peuters  
 

Bij de start van de opvang wordt een persoonlijke toegangscode aangemaakt. 
Deze kan gebruikt worden door alle afhaalpersonen van uw kindje om toegang te 

krijgen tot de opvang.  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiu1NyBkPLgAhUFJ1AKHcHxAfgQjRx6BAgBEAU&url=https://hannelorereynders.com/portfolio/deona/&psig=AOvVaw3mlCrHlnNbjW9J9LK-xq-x&ust=1552120065834880
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Bij het beëindigen van de opvang wordt de persoonlijke code automatisch 

gedeactiveerd. 

 
 
Er is parking voorzien aan de opvang. Deze parking is bereikbaar 

via de inrit aan het appartementsgebouw op nr. 20 (inrit 
jeugdlokalen). De uitrit is via de helling op nr. 16.  

 
Enerzijds is er parking voorzien beneden aan de inrit, links achter 
de slagboom.  Anderzijds is er bovenaan ook parking voorzien die 

te bereiken is via de helling.  Het is deze helling waarvan men gebruik maakt om 
de uitrit te bereiken.  

 
Let wel op: aan de inrit is er een slagboom die tijdens de piekmomenten van de 
school (picpussen) naar beneden is. Deze gaat enkel open door gebruik te maken 

van uw persoonlijke code. 
  

De slagboom aan de uitrit is altijd naar beneden maar gaat automatisch omhoog 
indien u met uw auto nadert.  
 

8.4 Voeding 

Alvorens kinderen naar de groepsopvang voor baby’s en peuters 

komen, hebben zij reeds in familiekring hun eerste voeding en/of 
ontbijt genomen. 

 
Afhankelijk van het tijdstip en de duur van de aanwezigheid van uw kind, voorziet 
de opvang de gepaste maaltijd.  

 
De maaltijden zijn steeds vers bereid. Op onze website vindt u een overzicht terug 

van de vaste 6-wekenmenu (https://mereltjes.be/dienst/kinderdagverblijf/).  
Door omstandigheden kan een maaltijd eens afwijken van het vaste schema. 
Dagelijks vindt u op het whiteboard in de gang van de afdelingen welke maaltijd 

er die dag bereid wordt voor uw kind. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Zorg dat u (of een eventueel afhaalpersoon) steeds in het bezit bent (is) van de 
persoonlijke toegangscode. 

We zijn niet altijd in de mogelijkheid om de deuren of de slagboom te openen. 

https://mereltjes.be/dienst/kinderdagverblijf/
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi07_GC3LHZAhUrLcAKHVFtANoQjRwIBw&url=http://clipart-library.com/parking-symbol-cliparts.html&psig=AOvVaw3TIr0wKAl5qqOpQEX9694k&ust=1519120755910408
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Het voedingspatroon binnen de groepsopvang voor baby’s en peuters ziet er als 

volgt uit: 

 

Tot 8u30: boterhammetje (voor kinderen vanaf 8 
maanden) 

 

 
 

 

 

9u15: bekertje soep (vanaf 12 maanden). Bij de 
peuters wordt de soep vlak voor de warme maaltijd 

aangeboden. 

 

 
 
 

 

 

11u00: warme maaltijd aangepast aan de leeftijd. 

 

 
 

 
 

 
15u00: fruitpap of ander gezond vieruurtje 

 
 

 

 
Bij fles- of borstvoeding wordt er rekening gehouden met het ritme van het kind. 

 
Flesvoeding  

Flesvoeding wordt door u meegebracht hetzij in verdeeldoosjes, hetzij in de 
originele verpakking. Belangrijk is dat u vermeldt hoeveel water er in de fles 

moet en hoeveel schepjes melkpoeder. 
 

o Borstvoeding 

Borstvoeding wordt door u vers of diepgevroren meegebracht in 
voorraadpotjes met naam en datum op en hier in de koelkast 

bewaard gedurende de opvangdag. De verse moedermelk die op 
het einde van de dag nog over is wordt terug meegegeven. 
 

U zorgt als ouder dat u de nodige flesjes en toebehoren meeneemt naar de opvang. 
De zuigflesjes worden aan het einde van de opvangdag mee naar huis genomen. 

Flesjes en toebehoren worden vervolgens thuis gesteriliseerd.  
 

o Dieetbereiding op doktersvoorschrift  

Op doktersvoorschrift staan we in voor dieetbereidingen. Voor afspraken 
hieromtrent kunnen ouders zich tot de verantwoordelijken richten die dit verder 

bespreken met de kinderbegeleiders en het personeel van de keuken.  
 

8.5 Kleding en verzorging 

 
Het ochtendtoilet gebeurt thuis. Uw kind wordt gewassen en gekleed naar de 

opvang gebracht.  
 
Ook wordt gevraagd dat u voldoende reservekledij (ook om buiten te spelen) voor 

uw kind voorziet. Elk kind heeft een eigen kastje waarin persoonlijke spulletjes 
kunnen opgeborgen worden.  
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Als ouder zorgt u ervoor dat er steeds een voldoende aantal luiers in de opvang in 

voorraad zijn. De luiers zijn steeds voorzien van de naam van het kind.  
 

In de loop van de dag krijgen de kinderen alle nodige verzorging. Handdoeken en 
verzorgingsproducten zijn ter beschikking in de opvang. Indien bijzondere 
verzorgingsproducten nodig zijn, brengt u deze zelf mee.  

 
 

Omwille van veiligheidsredenen zijn eender welke vorm van juwelen 
niet toegestaan. Ook haarspeldjes in de haren worden niet 
toegelaten. 

 
 

 
 

8.6 Vaccinaties 

 
In België is alleen het vaccineren tegen poliomyelitis verplicht. Het is echter sterk 

aanbevolen om uw kind te vaccineren volgens het vaccinatieschema van Kind en 
Gezin.  

Een onvoldoende immuniteit voor difterie, kinkhoest, klem, hersenvliesontsteking 
door haemophilus influenza B, hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging door 
meningokokken C, mazelen, bof, rode hond en hepatitis B kan immers ernstige 

verwikkelingen voor uw kind tot gevolg hebben.  
 

In onze groepsopvang voor baby’s en peuters wordt er op dinsdagvoormiddag 
een preventief medisch toezicht georganiseerd en kunnen vaccinaties worden 
toegediend. 

Daar de tijd van de kinderarts beperkt is, worden er maximaal 10 
kinderen onderzocht. De kinderen die vaccinaties moeten hebben, 

krijgen voorrang op de andere kinderen. Vervolgens wordt er bij meer 
aanvragen voorrang gegeven op basis van de ernst van de medische 
klacht. 

 
Het is ook mogelijk u te wenden tot de raadpleging van Kind en Gezin of kinderarts 

waarna wij u vragen om de gegeven vaccinatie te melden aan de 
verantwoordelijke. 

8.6.1 Opvang van een ziek kind 

 
Een ziek kind hoort niet in de opvang. Zieke kinderen hebben extra zorg en 

aandacht nodig. Een kinderbegeleider die meerdere kinderen opvangt, kan de 
veiligheid of de gezondheid van de andere kinderen niet meer garanderen indien 

al haar aandacht naar het zieke kind gaat. 
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Wij verzoeken u reeds op voorhand een oplossing te zoeken voor het geval uw 

kind ’s ochtends ziek zou zijn en er dringende alternatieve opvang nodig is omdat 
uw kind niet in de groepsopvang voor baby’s en peuters terecht kan. 

Een kind kan terug naar de opvang komen als een arts bepaald heeft dat het niet 

om een besmettelijke ziekte gaat.  
 

Binnen onze opvang baseren wij ons op de infectieklapper van Kind en Gezin. In 
deze infectieklapper staat een overzicht van de infectieziekten waarbij het kind 
niet naar de opvang kan komen en een bepaling vanaf wanneer het kind mag 

terugkomen.  
De infectieklapper is ter inzage beschikbaar bij de verantwoordelijken en op de 

website van Kind en Gezin (https://www.kindengezin.be/img/checklist-ziektes-
symptomen-in-opvang.pdf).  
 

Ten slotte verzoeken wij u ons eventuele, niet onmiddellijk zichtbare medische 
problemen van uw kind, die mogelijk een gevaar kunnen betekenen voor de 

kinderbegeleiders (wanneer deze bijvoorbeeld zwanger zijn) of die een bijzondere 
waakzaamheid van de kinderbegeleiders vergen, te signaleren. Dit met het oog op 
het preventief beschermen van de begeleiders en andere kinderen in de opvang 

en om risico’s zoveel mogelijk uit te sluiten.    
 

8.6.1.1 Ziekte/ongeval: tijdens de opvang 

 

Als uw kind in de loop van de dag ziek wordt, neemt de verantwoordelijke contact 
met u op. Wanneer de situatie zodanig is dat de opvang kan blijven doorgaan 

wordt dit enkel informatief gedaan. Is de gezondheidssituatie van uw kindje 
zodanig dat de opvang niet kan blijven doorgaan wordt gevraagd om uw kindje zo 
snel mogelijk af te halen.  

 
Indien ouders niet bereikbaar zijn in geval van medische noodsituaties of bij een 

ongeval, doet de verantwoordelijke een beroep op de huisarts ofwel – in ernstige 

Wanneer mag een kind niet naar de opvang komen? 
 

o Bij een verhoogde temperatuur vanaf 38.2° die samengaat met 
prikkelbaarheid, keelpijn of braken, diarree, oorpijn, verwardheid, rode 

huiduitslag. 
o Bij een besmettelijke ziekte. 
o Bij diarree: bloederige ontlasting of verandering van stoelgangpatroon 

met 3 waterige ontlastingen in de laatste 24 uur. Bij de diagnose 
peuterdiarree mag een kind wel naar de opvang komen. 

o Braken: 2 of meer keer tijdens de laatste 24 uur, tenzij wordt vastgesteld 
dat het braken niet veroorzaakt wordt door een besmettelijke ziekte en 
er geen gevaar voor uitdroging bestaat. 

o Bloedbraken. 
o Ademhalingsmoeilijkheden of ademhalingsnood. 

o Huiduitslag in combinatie met koorts of een verandering in het gedrag. 
o Mondzweren met kwijlen. 

 

https://www.kindengezin.be/img/checklist-ziektes-symptomen-in-opvang.pdf
https://www.kindengezin.be/img/checklist-ziektes-symptomen-in-opvang.pdf
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gevallen – wordt de hulpdienst verwittigd of wordt het kind naar het ziekenhuis 

gebracht. In de meeste gevallen is dit het AZ Vesalius ziekenhuis te Tongeren. 
Indien u voor een andere arts of een ander ziekenhuis kiest, wordt dit vastgelegd 

bij de inschrijving.  
 
Eventuele medische kosten vallen ten laste van de ouders.  

 

8.6.1.2 Handelwijze van de opvang voor baby’s en peuters bij koorts 

 
Een kind heeft pas koorts als de lichaamstemperatuur hoger meet dan 38.2° 

of lager dan 36.5°.  
Opgelet: voor een juiste meting van de lichaamstemperatuur wordt aangeraden 

rectaal/anaal te meten. Andere methodes geven niet altijd de juiste temperatuur 
aan.  
 

Koorts is een signaal waarmee het lichaam duidelijk maakt dat er iets is. De 
begeleiders moeten alert zijn voor deze  toestand en het kind goed in het oog 

houden. Voor de meeste kinderen zijn koortswerende middelen niet nodig, het 
dient vooral voor het comfort van het kind.  
 

Een koortswerend middel op basis van paracetamol wordt eenmalig toegediend. 
Deze beslissing werd genomen in samenspraak met de huisartsenkring van 

Tongeren.  
 

Concreet betekent dit: 
 

o De kinderen hebben niet meer dan 38.2° koorts, ze kunnen deelnemen aan 

de normale activiteit en de temperatuur stijgt niet. De ouders worden 
verwittigd en de opvang kan gewoon doorgaan  

 
o Het kind heeft meer dan 38.2° koorts en deze gaat samen met 

prikkelbaarheid, keelpijn, braken, diarree, oorpijn, verwardheid, rode 

huiduitslag en ze kunnen niet meer deelnemen aan de normale activiteiten. 
De ouders worden verwittigd met de vraag hun kind zo snel mogelijk te 

komen halen. Indien het kind niet afgehaald kan worden door de ouders of 
een persoon vermeld op de lijst van de afhaalpersonen, wordt eenmalig 
een koortswerend middel toegediend op basis van paracetamol.  

8.7 Medicatie 

 

In principe wordt tijdens de opvang geen medicatie toegediend. Wij verzoeken u 
aan uw arts te vragen om bij voorkeur medicatie voor te schrijven die ’s morgens 
en ’s avonds door uzelf kan worden toegediend.  

 
Indien uw kind toch medicatie tijdens de opvang moet nemen, kan dit enkel op 

doktersvoorschrift. Ook homeopathische middelen worden enkel op voorschrift 
of attest toegediend.  
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Vraag aan uw arts of apotheker om het volgende op het attest te 

vermelden: 
o Naam van de voorschrijver/apotheker 

o Naam van het kind 
o Naam van het geneesmiddel 
o Datum van het voorschrift 

o Manier en tijdstip van toedienen 
o Duur van de behandeling 

(De arts kan ook gebruik maken van ons voorgedrukte formulier.) 
 
De ouders zorgen ervoor dat het voorschrift van de arts in de groepsopvang voor 

baby’s en peuters is op de dag dat er gestart moet worden met de medicatie. 
 

Aerosol wordt bij voorkeur thuis gegeven aan het kind. Indien toediening toch 
noodzakelijk is, verkiest een droge aerosol (puffer) de voorkeur. 
 

 
Puffer (droge aerosol) 

 

=  

 
Aerosol (Vernevelaar) 

 

=  
 

 

 

8.8 Hulpmiddelen bij de preventie tegen wiegendood 

 

In onze groepsopvang voor baby’s en peuters worden de aanbevelingen van Kind 
en Gezin in verband met de preventie van wiegendood strikt toegepast: 
 

Baby’s worden op 
hun rug slapen 

gelegd 

Roken is absoluut 
verboden op het 

domein van de 
kinderopvang 

Er is audiovisuele 
controle tijdens de 

slaapmomenten 
van de baby’s 

Er wordt gezorgd 
voor een goede 

temperatuur en 
een veilig bedje 

met veilig bed- 
materiaal 

 

 

    

 

Er zijn echter verschillende hulpmiddelen en nieuwe technologieën op de markt. 
Het gebruik van allerhande technologieën geeft vaak een vals veiligheidsgevoel. 
Bovendien wordt extra materiaal aangebracht in het bedje, waardoor er weer 

andere risico’s de kop opsteken. Daarom wordt het gebruik ervan afgeraden. 
 

Het gebruik van radio-respiratoire monitor op doktersvoorschrift wordt door de 
groepsopvang voor baby’s en peuters vanzelfsprekend opgevolgd. Deze monitoren 

dienen wel op een correcte en veilige manier geïnstalleerd te worden in de groep. 

https://previews.123rf.com/images/tanyastock/tanyastock1508/tanyastock150803942/44009307-baby-monitor-icon-video-nanny-for-newborn-sign-radio-set-with-camera-and-tv-symbol-circles-seamless--Stock-Photo.jpg
https://nl.dreamstime.com/stock-illustratie-van-de-de-slaaplijn-van-het-babymeisje-het-pictogram-het-kind-en-de-zuigeling-image93183467
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjnsObM2rHZAhXCKMAKHeZ6ABkQjRwIBw&url=https://www.canstockphoto.nl/indiceert-thermometer-laag-39336273.html&psig=AOvVaw2-Lle07ZE3uBY4PsFHa0eU&ust=1519120357677249
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8.9 Opzegmodaliteiten  

 

Beide partijen kunnen de overeenkomst beëindigen voor de einddatum van de 
opvang opgenomen in de 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 groepsopvang voor baby’s en peuters 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. Uw kind zal zijn plaats in de 
opvang verliezen en uitgeschreven worden indien het opvangplan niet 

gevolgd wordt.  De opzegging of schorsing wordt per mail meegedeeld 
met vermelding van reden en ingangsdatum. 
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8.10 Privacy  

 
Naleving van de wet op bescherming van de persoonlijke levenssfeer: 
 

Als kinderopvang hebben we verschillende persoonsgegevens van het gezin en het 

kind nodig voor de organisatie van onze opvangactiviteiten.  

De persoonsgegevens van de kinderen en de gezinnen worden gebruikt voor: 

o de klantenadministratie; 

o de facturatie;  

o de naleving van de vergunningsvoorwaarden voor kinderopvang; 

o de ontwikkeling van een beleid; 

o de naleving van de subsidievoorwaarden  

 

We verwerken uw persoonsgegevens in het kader van artikel 24 van het decreet 
van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby’s en 
peuters. Hierin staat welke gegevens we nodig hebben. 

Foto’s en filmpjes van de kinderen verwerken we enkel indien we hiervoor expliciet 

toestemming hebben gekregen van de ouders en volgens de voorwaarden zoals 

vermeld in deze toestemming.  

o U kan de gegevens van u of uw kind op elk moment inkijken, verbeteren, 

laten verwijderen of de verwerking ervan laten beperken.  

o U kan een kopie van uw persoonsgegevens vragen.  

o U kan vragen om de gegevens van u of uw kind door te geven aan een 

nieuwe kinderopvanglocatie wanneer u van opvang verandert.  

 
Uw gegevens worden vernietigd wanneer ze niet meer noodzakelijk zijn voor de 

naleving van de toepasselijke regelgeving.  

 

Vertrouwelijkheid 

We verbinden er ons toe om de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van de 

persoonsgegevens te waarborgen. Deze verwerking gebeurt conform de Europese 

privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 25 mei 

2016.  Dit geldt zowel voor de verwerking door onze opvang als door onze 

mogelijke onderaannemers (bijvoorbeeld een IT-bedrijf ) die deze 

persoonsgegevens verwerken. Ook onze medewerkers zijn op de hoogte van de 

privacyregels. 

Overmaken aan derden 

Als dit noodzakelijk is voor de hogervermelde doelen, worden uw 

persoonsgegevens doorgegeven aan Kind en Gezin, Zorginspectie, het Sociaal 

Huis, CLB,  Huis van het Kind, Loket Kinderopvang,  hulpverleners waarbij uw kind 

in behandeling is of verzekeringsmaatschappij activer KBC bij wie we een polis 

lichamelijke ongevallen hebben afgesloten.  
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Verwerkingsregister 

In ons verwerkingsregister vindt u meer informatie over hoe wij uw 

persoonsgegevens verwerken. Ook de wettelijke en andere grondslagen en de 

bewaartermijnen vindt u daar.  

 
Toestemming tot het maken van foto’s: 
 

In onze opvang waken we erover dat de wet op de privacy wordt 
toegepast wat betreft het nemen van foto’s en maken van video-

opnames van de kinderen. 
Dit gebeurt enkel met uw expliciete toestemming.  
 

 
Naleving van het decreet op de openbaarheid van besturen: 

 
Elke belanghebbende kan een aanvraag indienen om inzage, uitleg of een afschrift 
te verkrijgen van bepaalde bestuursdocumenten.  

(decreet van 26/03/2004 betreffende de openbaarheid van bestuur) 
 

8.11 Klachtenbehandeling 

 

Graag nodigen wij u in eerste instantie uit eventuele zaken waaromtrent u vragen 
hebt of waarmee u niet akkoord gaat, in een zo vroeg mogelijk stadium aan te 

kaarten bij de kinderbegeleiders of de verantwoordelijken. Communiceren over 
een welbepaald probleem ervaren wij als een hulpmiddel voor het werken aan de 
kwaliteit van onze groepsopvang voor baby’s en peuters. Spreek ons gerust aan 

zodat we samen kunnen zoeken naar een oplossing.  
 

U kan uw klacht ook schriftelijk formuleren en bezorgen aan de verantwoordelijken 
of aan een lid van het organiserend bestuur. Wij garanderen u dat elke klacht op 
een efficiënte en doeltreffende manier geregistreerd, behandeld en beantwoord 

wordt. 
 

Discussiepunten in verband met klachten, waarvan u de indruk hebt dat ze 
ontoereikend beantwoord werden, kunnen ook voorgelegd worden aan de 
klachtendienst van Kind en Gezin 

  adres: Hallepoortlaan 27 te 1060 Brussel 
  Tel.: 02/533.14.14 

@   e-mail: klachtendienst@kindengezin.be 
 

Wanneer u een klacht heeft over de privacy van de persoonsgegevens, kan u 

terecht bij: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/  
  

mailto:klachtendienst@kindengezin.be
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/
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9 Informatie over … 

9.1 Traktaties 

 

Sommige ouders kiezen ervoor om te trakteren bij de 
verjaardag van hun kind. Eerst en vooral willen we duidelijk 
stellen dat dit absoluut geen verplichting is. Iedereen is 

vrij om hier rond iets te doen. 
 

Moesten jullie beslissen om een traktatie uit te delen wanneer 

jullie kind gaat verjaren, dan kunnen we jullie altijd wel tips geven. 

 

In de eerste plaats zouden wij jullie de mogelijkheid willen bieden iets voor de 

afdeling te kopen: vraag gerust raad aan de kinderverzorgsters, zij weten perfect 

wat ze nog kunnen gebruiken. (een puzzel, een boekje, een cd, een stukje 

speelgoed, …). Willen jullie toch liever iets voor de kindjes individueel doen, mag 

dit natuurlijk ook. 

 

Indien jullie lekkernijen willen voorzien voor de kindjes, denk er dan aan dat deze 

niet zelfgemaakt mogen zijn. Een zelfgemaakte cake of wafel zal zeker smaken, 

maar mag van de voedselinspectie niet aan onze kinderen gegeven worden. 

 

Wij laten jullie in de keuze vrij, 

Jullie maken sowieso iedereen blij. 

 

9.2 Wijzigingen huishoudelijk reglement  

 

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. 
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9.3 Verzekering 

 

Onze groepsopvang voor baby’s en peuters heeft een verzekering voor de 
burgerlijke aansprakelijkheid voor het personeel en de kinderen, alsook een 
verzekering tegen lichamelijke ongevallen voor de opgevangen kinderen, 

afgesloten. 
 

Deze polissen zijn afgesloten bij KBC verzekeringen: 28.969.305 
Adres: Van Overstraetenplein 2 te 3000 Leuven. 
 

Aangifte van schadegevallen of ongevallen gebeurt aan de verantwoordelijken of 
haar/zijn vervanger binnen de 24 uur na het gebeuren, zodat deze de 

verzekeringsinstelling op de hoogte kan brengen.  
 
Wat bij ongevallen niet door het ziekenfonds terugbetaald wordt, betaalt de 

verzekering terug. Zij houden echter rekening met een franchise van 25 euro. 
 

Indien u binnen het jaar na de aangifte het document van de verzekering bij ons  
binnenbrengt betaalt de kinderopvang u het bedrag van de franchise terug.  
 

Waren de onkosten die nog ten uwen laste waren evenwel kleiner dan de franchise 
beperken wij uiteraard het bedrag tot de werkelijke onkosten.  

 
 
 

 
Albert Boulet 

Voorzitter Raad van Beheer



  

 


