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Little Angels 
Jan Dekinderstraat, 37 
1731 Zellik - Belgium 
T 0486 445794 
E info@littleangelshome.be 
www.littleangelshome.be 

	  
Intern huishoudelijk reglement & overeenkomst 
 

Naam:       Voornaam:      

Geboortedatum:         

Adres:              

 

Naam & Voornaam Moeder:          

Tel:            

Email:           

 

Naam & Voornaam Vader:           

Tel:            

Email:           

 

Datum aankomst:       Datum vertrek:    

  

Aantal dagen per week:     Dagen:      
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1. Openingsuren 
 
a. De kribbe is open van maandag tot en met vrijdag van 7u30 tot 18u00. 
b. Uw kind wordt door zijn/haar kinderverzorgster ten laatste om 9u30 verwacht opdat de uren van de georganiseerde 

activiteiten gerespecteerd kunnen worden. Na dit uur wordt uw kind als afwezig genoteerd en zal het door de 
kribbe niet meer aanvaardt worden voor deze dag. 

c. De ouders zijn steeds welkom in de kribbe gedurende de openingsuren. Niettemin zal er geen vertrek toegestaan 
worden tussen 12u30 en 14u30 om het middagslaapje van alle kinderen te respecteren. 

 

2. Tarieven 
 
De maandelijkse financiële bijdrage is forfaitair. Deze wordt als volgt samengesteld: 
 

• _____ euro’s per maand voor een aanwezigheid van 5 dagen/week 
• _____ euro’s per maand voor een aanwezigheid van 4 dagen/week 
• _____ euro’s per maand voor een aanwezigheid van 3 dagen/week 
• _____ euro’s per maand voor een aanwezigheid van 2 dagen/week 
• _____ euro’s per opvangdag als hulp – de dag zelf te betalen 

 
Een wijziging in het aantal dagen van aanwezigheden zal deel uitmaken van  een voorafgaandelijke notificatie van twee 
maanden gedurende dewelke de kostprijs gelijk is aan de oude. 
 
In het forfeit is inbegrepen: 

 
• de voeding 
• de activiteiten 
• de medicijnen van eerste zorg 
• de slaapzak 
• de thermometer 

 
De poedermelk voor baby’s en de luiers zijn niet in de prijs begrepen! Er zijn luiers verkrijgbaar aan een supplement van 
0,50 EUR/stuk. 
De prijs wordt jaarlijks geïndexeerd. 
 

3. Te laat 
 

• Elke laattijdigheid zal deel uitmaken van een financiële vergoeding: 10 EUR per kwartier vanaf 18u00. 
• De ouders melden zich in de kribbe ten laatste om 17u50. 
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4. Betaling 
 

• De betaling van de financiële bijdrage gebeurt  op voorhand vóór de eerste dag van de maand op volgende 
bankrekening: __________________________________ 

• De niet-betaling op de overeengekomen datum geeft van rechtswege en zonder aanmaning aanleiding tot een 
nalatigheidintrest van 15% per jaar met een minimum van 50,00€, tot de gehele betaling verricht is. Elke begonnen 
maand is volledig verschuldigd. 

• Om laattijdige betalingen te vermijden nodigen wij u uit om een permanente opdracht in te voeren bij uw bank. 
• Een ongerechtvaardigde of herhaaldelijke laattijdige betalingen kunnen leiden tot uitsluiting van uw kind uit de 

kribbe, zonder verwittiging en met verlies van de waarborg. 
 

5. Inschrijving 
 

• Bij de inschrijving van uw kind zal er u een voorschot ter waarde van 1 maand, hetzij _______ EUR, gevraagd 
worden, dit om haar/zijn plaats te reserveren in de kinderopvang. 

• Dit voorschot is ten laatste één maand na het ondertekenen van de overeenkomst te betalen. Zo niet zal de kribbe 
de gereserveerde plaats weer vrijgeven. 

• Dit bedrag zal dienen om de laatste maand van het verblijf van uw kind te vergoeden indien het vertrek ten minste 
twee maanden op voorhand werd meegedeeld. 

• Deze borg zal worden verbeurd in het geval van afzegging, om welke reden dan ook. 
 

6. Gezondheid 
 

• Bij de aankomst van uw kind in de kribbe zal er u een medisch attest gevraagd worden dat bevestigd dat de 
gezondheid van uw kind geen gevaar vormt voor de anderen en dat aangeeft welke inentingen uw kind al heeft 
gekregen. Wanneer een kind ziek of afwezig is worden de ouders verzocht ons te verwittigen vóór 9u30, de ochtend 
zelf. 

 

 

Verplicht voor Little Angels 2 
maanden 

3 
maanden 

4 
maanden 

12  
maanden 

15  
maanden 

þ Difterie - tetanus – Kinkhoest þ þ þ  þ 

þ Poliomyelitis þ þ þ  þ 

þ Mazelen - Bof – Rubella    þ  

þ Meningokokken B X     þ 

þ Haemophilus influenzae b þ þ þ  þ 

þ Hepatitis b þ þ þ  þ 

þ Pneumokokken þ  þ þ  

þ Rotavirus þ þ    
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• Bij besmettelijke ziekte of koorts hoger dan  38,5°C, zal uw kind niet aanvaard worden in de kribbe uit zorg  en 
respect voor de gezondheid van de andere kinderen. In dit geval zullen de ouders onmiddellijk verwittigd worden 
en zal het kind zo snel mogelijk opgehaald worden. 

• Op dit doktersattest staat volgende informatie: 
- Naam van de dokter of apotheker 
- Naam van het kind 
- Naam van het medicijn 
- Datum van uitgifte van het attest 
- Dosering en methode van toediening 
- Duur en einde van de behandeling 

• Afwezigheid, zelfs door ziekte, met of zonder doktersattest, zal geen aanleiding geven tot wijziging in de financiële 
bijdrage. 

• Voor een urgentie begeven wij ons naar de dienst spoedgevallen van het UZBrussel in Jette. 
 

7. Verlof 
 

• De kribbe sluit gedurende twee weken in juli of augustus evenals alle wettelijke verlofdagen en enkele brugdagen. 
• De sluitingsdagen worden gecommuniceerd voor de 31ste januari van dat lopende jaar. 
• Ondanks verlofdagen, participatie blijft ongewijzigd. 

 

8. Gewenning 
 
Om aan het kind toe te laten gewoon te worden aan de kribbe organiseren wij in samenspraak met de ouders een 
VERPLICHTE gewenningsperiode van minimum 3 dagen volgens volgende planning: 
 

• 1ste dag: gedurende 1u30 (met de ouders) 
• 2de dag: gedurende 1u30 
• 3de dag: van 9u30 tot 12u30  

 
Beetje bij beetje vertrouwen de ouders ons hun kindje toe zodat het gewoon wordt aan haar/zijn nieuwe omgeving. Deze 
periode zal verlengd worden indien het kind er nood aan heeft. 
 

9. Materiaal 
 
De ouders brengen het volgende mee : 
 
Pour le petit bout: 

• Vertrouwd speelgoed (knuffel) 
• Vervangkledij *3 
• Zuigflessen (De ouders zijn verantwoordelijk voor de sterilisatie ervan) 
• Pantoffels 
• Elk ander voorwerp noodzakelijk voor het welzijn van uw kind (bv: fopspeen) 
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Op de kledij en de voorwerpen zullen de initialen van het kind aangebracht worden. 
 
Voor de administratie: 

• Twee klevertjes van uw mutualiteit 
• Een kopie van het vaccinatieboekje van uw kind, een nieuwe kopie hiervan wordt telkens na een nieuwe inenting 

aangeleverd, ten laatste één maand volgend op het medisch onderzoek. 
• Een certificaat voor toelating tot de kinderopvang (= het akkoord van uw huisarts) 

 
De kribbe behoudt zich het recht om een kind uit te sluiten voor dewelke zij deze documenten niet ontvangen, zonder 
verwittiging en met verlies van de waarborg. 
 

10. Voorzorg 
 

• Wie mag het kind komen ophalen? Het kind mag niet opgehaald worden door een andere persoon als haar/zijn 
ouders of familieleden aangegeven op de inschrijvingsfiche, tenzij de kribbe hiervan op voorhand verwittigd werd 
(dag en naam van de persoon). 

• Geen juwelen toegelaten.  
 

11. Vezekering 
 

• Onze instelling is verzekerd tegen elk ongeval dat bij een kind kan gebeuren, en ook wanneer de aansprakelijkheid 
van een werknemer wordt in vraag gesteld. (AXA insurance). 

• De kribbe kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal of verlies in de kribbe. 
• In het geval van een gebroken bril, in de kribbe, zal de franchise door de ouders gedragen worden (175 EUR). 

 

12. Vertrek 
 

• De ouders kunnen de kinderopvang stopzetten mits zij een opzegtermijn van twee maanden respecteren. 
• De opzegtermijn loopt vanaf de eerste dag van de maand volgend op de datum van de opzeg.  
• Deze opzegtermijn wordt hetzij gepresteerd, hetzij betaald. 
• De borg zal dienen om de laatste maand van het verblijf van uw kind te vergoeden indien het vertrek ten minste 

twee maanden op voorhand werd meegedeeld (zie paragraaf 5). 
• De kribbe behoudt zich het recht om een einde te maken aan een overeenkomst. In dit geval zal er eveneens een 

opzegtermijn van twee maanden gerespecteerd worden, maar deze zal in geen geval door de kribbe vergoed 
worden. 
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13. K&G 
 
De ouders hebben de mogelijkheid om bij Kind en Gezin klacht in te dienen: 
 
Klachtendienst 
Halleportlaan 27, 1060 Brussels 
02/533.14.14 
 
 
 
 
De inschrijving van uw kind in onze kribbe impliceert uw aanvaarding van dit reglement. 
 
 
Gedaan te Zellik, op:       
 
 
Voor Little Angels:       De ouders van:      
 


