SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST
INFO KINDEROPVANG
Naam:
Adres:

Gemeentebestuur Stabroek
Dorpsstraat 99
2940 Stabroek

Naam:
Adres:

De Rakkertjes
Kleine Molenweg 23
2940 Stabroek
03/569.19.29

Telefoon:
Naam:
Adres:
Telefoon:

De Sloebertjes
Kerkstraat 89
2940 Hoevenen
03/605.45.15

INFO KIND
Naam kind:

……………………………………………………………………………..

Geboortedatum:

……………………………………………………………………………..

INFO OUDERS
Naam ouder:

……………………………………………………..

Naam ouder:

…………………………………………………………….

KENNISNAME EN ONTVANGST HUISHOUDELIJK REGLEMENT
De ouder verklaart dat hij / zij het huishoudelijk reglement heeft ontvangen en er kennis van heeft
genomen en bevestigt dit met zijn / haar handtekening en de vermelding van de datum.
Handtekening van de ouder

…………………………………………………….

……………………………………………….

Datum
…………………………………………………….
1

TOESTEMMING VOOR HET ZELFSTANDIG VERLATEN VAN DE OPVANG
Ik, ouder van (naam van kind)……….…………………………………………………………verklaar dat mijn kind de opvang
zelfstandig mag verlaten. Mijn kind mag de opvang verlaten vanaf …………………….
Naam en handtekening van de ouder

…………………………………………………….

……………………………………………….

TOESTEMMING VOOR HET GEBRUIK VAN BEELDMATERIAAL
Ik, ouder van (naam van kind)……….…………………………………………………………verklaar dat

de opvang WEL/NIET beelden van mijn kind mag maken in de opvang

de opvang WEL/NIET beelden mag plaatsen op een openbare website (www.stabroek.be,
facebookpagina)

de opvang WEL/NIET beelden van mijn kind mag plaatsen in gedrukte publicaties (vb. gemeenteblad,
brochure buitenschoolse kinderopvang, …)

Naam en handtekening van de ouder

…………………………………………………….

……………………………………………….

GELIJKWAARDIGE OPZEGMODALITEITEN
1. OPZEGMODALITEITEN VOOR HET GEZIN
Je kind is ingeschreven in de opvang tot en met het zesde leerjaar.
Je kunt te allen tijde de opvang beëindigen. Dit kan telefonisch, per mail of door middel van een brief, de
kinderen worden dan non-actief gezet in de bestanden.
In de vakantieperiodes dient men rekening te houden met de annuleringsregels.
2. OPZEGMODALITEITEN VOOR DE ORGANISATOR
Het Gemeentebestuur Stabroek kan deze overeenkomst opzeggen en de opvang stopzetten als:
•

Het kind de huisregels niet respecteert, zich niet gehoorzaam opstelt naar begeleiding, dingen
vernielt of verbale of lichamelijke agressie gebruikt tegen begeleiding of andere kinderen. De ouders
worden hiervan op de hoogte gebracht. Dit gedrag kan niet worden getolereerd en aan de ouders
wordt gevraagd hun kind hierop aan te spreken.

2

Als er wordt vastgesteld dat het gedrag niet verbetert binnen de vooropgestelde periode, heeft de
opvang het recht om het kind voor enige periode te schorsen of het kind definitief te weigeren in de
opvang.
•

De ouders de maandelijkse facturen niet tijdig vereffenen.

Wanneer je kind langer dan een jaar geen gebruik maakt van opvang, wordt het dossier op non-actief
gezet.

PRIJSBEPALING EN MODALITEITEN VAN DE PRIJSWIJZIGING
De prijs die je betaalt, is gekoppeld aan de verblijfsduur van je kind. Voor de volgende opvangmomenten
geldt de volgende prijsregeling:
voor opvang vóór en na schooltijd: per begonnen halfuur: 0,78 euro
voor opvang op schoolvrije dagen en vakanties:
a) minder dan 3 uur: 3,00 euro
b) tussen 3 en 6 uur: 4,30 euro
c) meer dan 6 uur: 8,55 euro
Dit bedrag kan jaarlijks aangepast worden.
Je krijgt elke maand een factuur van de opvang. In geval er een foute berekening werd gemaakt, heb je 14
dagen de tijd om te reageren.
Bij een maandelijkse factuur met een geringe prijs kan het gemeentebestuur beslissen pas over te gaan tot
facturering na meerdere maanden met beperkte onkosten.

ONDERTEKENING VOOR AKKOORD MET DEZE SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST

Handtekening van de ouder
vermeld ‘gelezen en goedgekeurd’ en datum

Handtekening verantwoordelijke

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

………………………………………………………………
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