SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST
Tussen enerzijds:
KINDERDAGVERBLIJF “DE HONINGBOOM” is een feitelijke vereniging met
ondernemingsnummer 0843.231.787
vertegenwoordigd door Van Calster Ilse en Van Calster Ann met zowel vestiging als
maatschappelijke zetel gelegen te Elewijt 1982, Molenveld 85
En anderzijds:
De heer en mevrouw
………………………………………………………………………………………………
Wonende te
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Tel/GSM
………………………………………………………………………………………………
Genoemd de ouders,
Wordt overeengekomen wat volgt:
“De Honingboom” zal de opvang van het kindje …..dagen per week verzorgen.
Partijen verklaren dat te doen onder naleving van volgende voorwaarden:
Startdatum: …………………..
Het aantal overeengekomen dagen van inschrijving geldt voor de hele periode dat
het kind bij “De Honingboom” verblijft.
Vermoedelijke einddatum: ……………………….
Als de einddatum wordt bereikt (de vaste datum of de situatie zoals vermeld bij de
vermoedelijke einddatum), dan eindigt de overeenkomst automatisch.

OPVANGPLAN
Voormiddag

Namiddag

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
ZIEKTE
Wanneer uw kindje wegens ziekte niet aanwezig kan zijn, gelieve ons dan voor 8.00u
telefonisch te verwittigen.
WIJZIGING VAN HET OPVANGPLAN
Op aanvraag kan er steeds mondeling een occasionele extra opvang dag worden
gevraagd, deze kan geweigerd worden indien ons toegelaten maximum kindjes
hierdoor overschreden wordt.
Deze extra opvang dag kan tot de dag zelf aangevraagd worden en zal toegestaan
worden indien mogelijk.
Indien er een permanente aanpassing moet gebeuren aan het aantal opvangdagen
in het opvangplan, zal hier in de mate van het mogelijke rekening mee gehouden
worden.
Wij zullen dit binnen de week nakijken en ook laten weten wat we op termijn kunnen
doen.
Indien “De Honingboom” zelf het opvangplan wil aanpassen dan zullen wij dit ook
mondeling overleggen en alleen aanpassen indien mogelijk voor de andere partij.

PRIJS
Een volledige dag omvat 11 uren = 25 euro
Een halve dag omvat max. 5 uren = 19 euro
In de dagprijs is de opvang van uw kind en de voedingen inbegrepen, behalve
flesvoeding.
Indien uw kind 2 door “De Honingboom” bereide maaltijden gebruikt, wordt er een
hele dag aangerekend.
Als uw kind(eren) niet om 18.00 u afgehaald zijn, wordt er per beginnend kwartier en
per kind een bijkomende vergoeding aangerekend van 3 euro.
Bij veelvuldig te laat komen heeft “De Honingboom” het recht om uw contract te
verbreken en de waarborg te innen.
Er wordt een fiscaal attest afgeleverd door Kind & Gezin.
De prijs kan niet eenzijdig gewijzigd worden, tenzij de regelgeving anders bepaalt.

BETALING
De betaling gebeurt maandelijks (de 1ste van elke maand) per overschrijving.
De berekening gebeurt als volgt:
Het aantal gereserveerde dagen, berekend op jaarbasis, rekening gehouden met het
aantal vakantiedagen van “De Honingboom” en feestdagen + 10 extra dagen (zowel
voltijds als deeltijds ingeschreven) dat uw kind niet naar de opvang komt buiten deze
periode (ziektedagen inbegrepen)
Dit resultaat gedeeld door 12 maakt dan het bedrag dat in het begin van de maand
betaald wordt.
Eventuele extra dagen worden bij de volgende overschrijving aangerekend.
Bij langdurige afwezigheid (vanaf 10 weekdagen naargelang ingeschreven dagen)
wegens ziekte worden de betalingen opgeschort voor die periode en deze
afwezigheid dient gestaafd te worden met een doktersbewijs.
WAARBORG
Bij inschrijving wordt er een plaats gereserveerd.
Vanaf de aanvangsdatum van de reservatie tot de vermoedelijke einddatum wordt
de opvang voor het kind dan ook verzekerd, en dient derhalve ook de dagprijs te
worden voldaan, voor iedere dag dat de reservatie dient te worden verzekerd.
Als waarborg voor onder meer uw reservatie dient een niet gedateerde overschrijving
van 300 euro te worden overhandigd op het ogenblik van de reservatie, en blijft deze
bij “De Honingboom” zolang uw kind ingeschreven is.
Deze wordt geïnd, onafgezien van verdere vergoedingen:
-

bij niet naleving van de startdatum (eerder vermeld)
bij niet naleving van het aantal inschrijvingsdagen

OPZEG VAN DE SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST
De opzegtermijn bedraagt één maand, ingaande op de eerste dag van een volledige
maand, en moet
aangetekend verstuurd worden naar Kinderdagverblijf “De Honingboom” Molenveld
85 te 1982 Elewijt.
Indien de ouders zich niet aan de opzegtermijn houden zal “De Honingboom” een
opzegvergoeding vragen. Deze bedraagt 100% van de voorziene dagprijs volgens
het opvangplan, en dit tot het einde van de opzegperiode.
Omstandigheden waarbij ouders géén opzegvergoeding moeten betalen:
-Wanneer “De Honingboom” een zware fout begaat
-Kind & gezin beslist de vergunning op te heffen
-In geval van overmacht door één van beide partijen
“De Honingboom” kan de opvang eenzijdig beëindigen wanneer de ouders de
bepalingen van de overeenkomst niet naleven en geen gevolg geven aan de
mondelinge en/of schriftelijke verwittigingen van het kinderdagverblijf.
De opzeggingsbrief wordt aangetekend verstuurd en vermeldt de reden en de
ingangsdatum van de schorsing.
WIJZIGING VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT IN HET NADEEL VAN DE
CONTRACTHOUDER
Als het huishoudelijk reglement wijzigt in het nadeel van de contracthouder, dan
heeft hij het recht om de schriftelijke overeenkomst op te zeggen zonder enige
schade-of opzeggingsvergoeding.
Dit moet binnen de twee maanden na de kennisname van de wijziging gebeuren.
Opgemaakt te Elewijt op……………..in tweevoud, waarvan iedere partij verklaart er
één ontvangen te hebben.
Voor “De Honingboom”

Van Calster Ilse & Ann

Als ouder

………………………………….
(schrijf gelezen en goedgekeurd)

