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1. Gegevens van beide partijen: 

 

Organisator:   Kinderdagverblijf De Zonnevlinder 

  Camille Van Der Cruyssenstraat 26  

  9850 Nevele 

  0491/07.11.06  

  Rechtsvorm: Feitelijke vereniging 

  Ondernemingsnummer: 0554. 843. 364 

  @: kinderdagverblijfdezonnevlinder@telenet.be 

  Website: www.dezonnevlinder.be 

  Rekeningnummer: BE94.0688.9199.1314 

 

Opvanglocatie:   Kinderdagverblijf De Zonnevlinder 

  Camille Van Der Cruyssenstraat 26  

  9850 Nevele 

  0491/07.11.06  

  Rechtsvorm: Feitelijke vereniging 

  Ondernemingsnummer: 0554. 843. 364 

  @: kinderdagverblijfdezonnevlinder@telenet.be 

  Website: www.dezonnevlinder.be 

  Rekeningnummer: BE94.0688.9199.1314 

 

Kinderdagverblijf De Zonnevlinder is voor kindjes van 0 tot 3jaar. 

 

Bereikbaarheid in nood: Mieke Verspeelt 0494/58.69.60 

   Sarah De Groote 0477/88.83.55 
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Opvanggezin: 

Naam ouder 1: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Gsm ouder 1:   …………………………./………………………………………………………. 

Email ouder 1: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Naam ouder 2: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Gsm ouder 2:   …………………………./………………………………………………………. 

Email ouder 2: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Adres ouders:  

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

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

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

 

Bereikbaarheid in noodgevallen: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

2. Duur van de schriftelijke overeenkomst: 

 

Begindatum: ………………………../……………………………../…………………………. 

Einddatum: ………………………../……………………………../…………………………. 

De startdatum van de opvangovereenkomst kan met een maximum van 3 weken worden 

uitgesteld. Na de 3 weken dient het volledige opvangtarief betaald te worden zoals 

oorspronkelijk  vastgesteld in de schriftelijke overeenkomst. Deze wijziging dient steeds 

schriftelijk aangevraagd te worden via een addendum. ( zie website)  

https://www.dezonnevlinder.be/info/huishoudelijk-reglement-addendum 

 

 

 

 

 

https://www.dezonnevlinder.be/info/huishoudelijk-reglement-addendum
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3. Opvangplan: 

 

Gereserveerde dagen per week:  

Zet een kruisje wat van toepassing is. 

Wij bieden enkel opvang van minimum drie volle dagen.  

 

Opvangdagen per week (kruis aan) 

Maandag  

Dinsdag  

Woensdag  

Donderdag  

Vrijdag  

 

Modaliteiten om opvangplan te wijzigen: 

 

Als opvang bekijken wij de mogelijkheid of het haalbaar is om de planning te wijzigen , rekening 

houdend met het aantal kinderen per dag, per leefgroep.  

Indien de ouders het opvangplan willen wijzigen , dienen ze dit 2 maanden op voorhand aan te 

vragen d.m.v. het addendum.  

Het addendum dient ingevuld en bezorgt te worden aan de opvang.  

Indien het opvangplan kan gewijzigd worden krijgen de ouders hiervan bevestiging via mail.  

Het addendum kan gedownload worden op de website.  

https://www.dezonnevlinder.be/info/huishoudelijk-reglement-addendum 
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4. Prijs: 

 

Betalingsregeling voor de opvang: 

1. Volledige opvangdag:  € 32.00* 

 * Inbegrepen: Pampers, vochtige doekjes, water voor babyvoeding, zalf voor rode poepjes, 

maaltijden. 

 

1.1  fiscaal aftrekbaar => €13.70 (2021) => €14.00 (2022) per opvangdag + 

kinderopvangtoeslag €3.29 per volle opvangdag 

 

1.2 Broer of zus gelijktijdig aanwezig: 

Volledige opvangdag:  € 27.00 

 

2. Wennen: het eerste wenmoment wordt gratis aangeboden.  

3. Snipperdagen en verlof: indien tijdig gemeld worden er geen extra kosten aangerekend. 

4. Ziekte: 1e ziekteweek : €17.00 per opvangdag. 

Vanaf de 2e ziekteweek geen kosten.  

5. Laattijdig afhalen: 2 x gratis 

Vanaf de 3e keer: €5 per begonnen 5minuten  

6. Inschrijvingsgeld €100 + waarborg €100.  

Meer uitleg kan u terug vinden in de verdere overeenkomst.  

 

Concrete prijs: 

1 opvangdag   €32 

2 opvangdagen  €64 

3 opvangdagen  €96 

4 opvangdagen  €128 

5 opvangdagen  €160 

 

Betalingswijze: 

U betaalt wekelijks met bancontact ( of payconiq) op de laatste opvangdag van de week. Als dit niet 

mogelijk is door onvoorziene omstandigheden, betaalt u de eerst volgende opvangdag. Gebeurt dit 

niet, dan rekenen wij een extra opvangdag aan per ingaande week waarin de betaling niet is 

gebeurd.  
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Inschrijvingsprijs en waarborg: 

Bij de keuze voor ons kinderdagverblijf schrijft u een bedrag over voor inschrijving en waarborg van 

€ 200. 

Op het rekeningnummer BE94 0688 9199 1314 met als mededeling ‘Inschrijvingsgeld-waarborg + uw 

achternaam’. Zo hebben beide partijen zekerheid over de opvangplaats. Hiervan wordt de helft 

gebruikt  ( inschrijvingsgeld) voor de aankoop van nieuw materiaal (speelgoed, slaapzakken,…) 

De resterende € 100(waarborg) krijgt u na de afloop van het contract enkel teruggestort indien 

volgende voorwaarden worden voldaan:  

- het huishoudelijk reglement werd nageleefd gedurende de volledige opvangduur; 

- het aantal ingeschreven dagen werden gerespecteerd; 

- alle wekelijkse betalingen werden voldaan; 

- de opzegbepaling werd nageleefd.  

Wanneer het kindje niet start in de opvang wordt de volledige waarborg – inschrijvingsgeld 

ingehouden.  

Afwezigheden, verlof en snipperdagen: 

 

a. Gewettigde afwezigheid 
Bij een gewettigde afwezigheid (bv. door ziekte) wordt er per dag € 17.00 aangerekend. Dit is enkel 

van toepassing tijdens de eerste week ziekte. 

 Is uw kindje de tweede week nog ziek, dan wordt er geen toeslag (ook niet per dag) aangerekend. U 

betaalt uiteraard enkel een toeslag voor de dagen waarop uw kindje is ingeschreven.  

Wij vragen u een doktersattest mee te brengen de eerste volgende opvangdag dat uw kindje terug 

aanwezig is.  

U verwittigt ons steeds voor 08:30 via mail, sms of telefoongesprek. Verwittigt u ons niet voor 08:30, 

dan betaalt u een volledige opvangdag. 

b. Snipperdagen  

Een snipperdag wordt minstens één week op voorhand per mail gemeld. Is dit niet het geval, dan 

bent u genoodzaakt een volle opvangdag te betalen.  Momenteel staat er geen limiet op het aantal 

snipperdagen dat uw kindje kan nemen. Wij vragen hier wel om niet te overdrijven, zodat uw kindje 

steeds vertrouwd blijft met de werking en de begeleiders van De Zonnevlinder.  

Tijdens de wettelijke schoolvakanties dient een snipperdag minstens 3 weken op voorhand te 

worden gemeld.( voor de start van de vakantie) Zo niet wordt de volledige opvangdag 

aangerekend. 

c. Verlof 

U laat ons uw verlof minstens drie weken op voorhand weten.   Is dit niet het geval, dan wordt u een 

volledige opvangdag aangerekend. ( per ingeschreven opvangdag)  
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Verlof Zonnevlinder: Wij laten ons verlof voor het komende jaar steeds weten rond de kerstperiode. 

Doorgaans wordt hier niks aan gewijzigd, is dit echter wel het geval, dan komt u dit zo spoedig 

mogelijk te weten. De verlofkalender kan u steeds terug vinden op de website en wordt ook gemaild 

naar de ouders. www.dezonnevlinder.be/info/verlofkalender 

Wettelijke toegestane voorwaarden om de prijs te wijzigen: 

Indien er prijswijzigingen gebeuren, wordt dit 2 maanden op voorhand gecommuniceerd.  

Als contracthouders heeft u het recht om de overeenkomst stop te zetten wanneer u niet akkoord 

bent met de prijswijziging en dit zonder enige schade vergoeding.  

Dit binnen de 2 maanden na kennisname van de wijziging van de prijs. 

 

5. Gegevens kind: 

 

Naam kind: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Geboortedatum of vermoedelijke bevallingsdatum: …………………/……………………………/……………………… 

Adres: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Opzeg: 

 

Het opvanggezin kan ten allen tijde de opvangovereenkomst verbreken. 

Dit dient aangetekend te gebeuren en is met een opzegtermijn van 2 maanden. 

 ( vanaf het ontvangen van de aangetekende brief.) 

Worden deze 2 maanden niet nageleefd, wordt de volledige waarborg ingehouden. 

Tijdens de opzegperiode betaald het opvanggezin steeds de volle opvangdag zoals contractueel 

vastgelegd in de opvangovereenkomst. 

Ook het kinderdagverblijf kan de opvangovereenkomst verbreken na toegelichte motivatie.  

Het opvanggezin krijgt hierbij 2 maanden de tijd ( na het versturen van de aangetekende brief) om 

een nieuwe opvang te zoeken. De opvanglocatie kan ook met onmiddellijke ingang de 

opvangovereenkomst stopzetten indien hier dwingende redenen voor zijn. De ouders worden 

hiervan op de hoogte gebracht via mail en een aangetekend schrijven.  

Indien de opvanglocatie wijzigingen doorvoert ten nadele van het opvanggezin hebben de 

contracthouders het recht om de overeenkomst stop te zetten zonder enige schade vergoeding. Dit 

binnen de 2 maanden na kennisname van de wijziging. 

file:///F:/Zonnevlinder/www.dezonnevlinder.be/info/verlofkalender
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Als het gezin of de organisator een zware fout maakt, dan kan de andere partij de overeenkomst 

onmiddellijk stopzetten. De opzegtermijn moet niet gerespecteerd worden. Geen van beide partijen 

kan een opzegvergoeding vragen. Als een kindbegeleider, verantwoordelijke of andere persoon 

werkzaam in de kinderopvanglocatie een zware fout maakt, dan wordt dit beschouwd als een zware 

fout van de organisator. Ook dan kan de overeenkomst onmiddellijk stopgezet worden, zonder 

opzegtermijn of – vergoeding. Dit zal steeds gebeuren na overleg met Kind & Gezin.  

 

 

7. Ondertekening:  

 

Gelieve bij het ondertekenen van deze schriftelijke overeenkomst ook elke pagina onderaan te 

paragraferen. 

 

Getekend voor ontvangst en kennisname:  

Ouder 1:  Ouder 2:                    Organisator:           

                                                                                                                      Kinderdagverblijf  De Zonnevlinder      

 

 

 

Datum: ………../…………/………………….. 

 

 

 

Schriftelijke overeenkomst opgemaakt en gewijzigd op 01 oktober 2022. 


