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Openingsuren 
 

Kinderdagverblijf “Bolleke de Beer” is geopend van maandag tot 

en met vrijdag. 

Telkens van 5.30 uur tot 18 uur.(zon-en feestdagen gesloten) 

 

Alle kindjes dienen op het afgesproken uur te worden afgezet, 

en op het afgesproken uur worden afgehaald. Bij afwijking moet 

eerst een goedkeuring worden gevraagd minimum een week op 

voorhand. 

Ouders halen hun kind(jes)op ten laatste 10 minuten voor 

sluitingstijd. 

Bij laattijdige afhaling zal vanaf 18.00 uur een vergoeding 

gevraagd worden van 5 EUR per beginnend kwartier. Bij 

regelmatige laattijdige afhaling,(5 verwittigingen) kan van 

onzentwege besloten worden de overeenkomst tot opvang op te 

zeggen.  

 

Inschrijven voor een halve dag gaat tot maximum 5 uur. 

Indien uw kindje langer dan 5 uren aanwezig is, zal een 

volledige dag worden aangerekend. 

Inschrijven voor een ganse dag gaat tot maximum 10 uur 

 

Wanneer uw kindje wordt afgehaald door een ander persoon dan 

de gebruikelijke opgegeven persoon dient u dit als ouder 

vooraf schriftelijk mee te delen, dit om veiligheidsredenen. 

 

 

Duur 

 
 

De overeenkomst vermeldt de (minimum) bepaalde duur, de begin- 

en einddatum van de opvang van uw kindje door “Bolleke de 

Beer” evenals de opzegmogelijkheden.  

Wij vragen ten stelligste om uw kindje minimum 3 volledige of 

4 halve dagen per week te brengen om aanpassingsproblemen te 

vermijden. 

 

Bolleke de Beer kan een proefperiode voorzien en kan éénzijdig 

de overeenkomst te allen tijde onmiddellijk beëindigen na deze 

poefperiode wanneer mocht blijken dat uw kindje zich niet kan 

aanpassen aan de opvang en de goede werking ervan stoort.   

Als uw kindje zal blijven tot 3 jaar (schoolgaand)kan dit 

enkel als dit vanaf de start wordt afgesproken. 

Alle wijzigingen aan het huishoudelijk reglement zal 

schriftelijk worden meegedeeld en voor ontvangst en 

kennisneming ondertekend door de contract houder. 



Verlof 

 
 

Onze verlofdagen hangen steeds uit voor een volledig jaar bij 

de inkomhal op het informatiebord. Een onvoorziene verlofdag, 

zoals een huwelijk, een overlijden en verplichte bijkomende 

opleidingen door Kind en Gezin kan niet verhaald worden op 

Bolleke de Beer. Het verlofblad is ook op onze website terug 

te vinden. 

Uw groot verlof moet minimum drie maanden op voorhand 

doorgegeven worden. 

 

 

 

Financieel 

 
 

De dagprijs (maximum 10 uur verblijf) bedraagt 29 EUR. 

Een halve dag (minder dan 5 uur verblijf) bedraagt 22 EUR. 

Op basis van deze dagprijs wordt een maandelijks forfaitaire 

vergoeding berekend die op jaarbasis rekening houdt met       

6 weken afwezigheid omwille van vakantie, brugdagen enz. 

 

Uw kindje komt 5 volledige dagen per week: 

(5 d/week x 29 EUR/dag x 46 weken): 12 maanden = 556 EUR/mnd. 

 

Uw kindje komt 4 volledige dagen per week: 

(4 d/week x 29 EUR/dag x 46 weken): 12 maanden = 445 EUR/mnd. 

 

Uw kindje komt 3 volledige dagen per week: 

(3 d/week x 29 EUR/dag x 46 weken): 12 maanden = 334 EUR/mnd. 

 

In het geval van halve dagen geldt dezelfde berekening, maar 

dan aan 22 EUR/dag. 

Bij variabele dagen worden maar 4 weken jaarlijks in mindering 

gebracht.(x48 ipv x46) 

 

Vanaf 1-1-2019 krijgt u nog een tegemoetkoming via het 

groeipakket van de kinderbijslag. U heeft per aanwezige dag 

recht op 3.23 € kinderopvangtoeslag. U ontvangt dit bedrag 

automatisch iedere volgende maand samen met uw normale 

kinderbijslag, doorgegeven via Kind en Gezin. U betaald dus 

per volledige dag geen 29 € maar wel 25.77 €. 

Jaarlijks kan u tevens maximum 13€ per dag in 

mindering brengen bij uw belastingaangifte.(u bekomt 

hiervoor het nodige jaarlijks attest)(vanaf 2021 

13.70€)(na verrekeningen effectieve dagprijs 12.07 

euro) 



 

De factuur dient via overschrijving vereffend te worden        

4 werkdagen voor de betreffende maand ingaat op rekeningnummer 

KBC 733/0516577/82 of IBAN BE25 7330 5165 7782 op naam van 

“Bolleke de Beer” (BIC KREDBEBB). Bij een overschrijving 

gelieve steeds duidelijk de naam kindje en maand te vermelden. 

Bij de inschrijving wordt inschrijvingsgeld gevraagd van 150 

EUR. (te storten op bovenvermelde rekeningnummer) 

Dit inschrijvingsgeld garandeert een plaatsje voor uw kindje 

bij “Bolleke de Beer”. 

Het inschrijvingsgeld is onder geen enkel beding 

terugvorderbaar. Dit zijn de gebruikelijke 

dossierskosten. 
Bij laattijdige afhaling zal een vergoeding gevraagd worden 

van 5 euro per beginnend kwartier. Langer dan 10 uur zal de 

zelfde betaling van 5 euro per kwartier worden gehandhaafd. 

Deze vergoeding loopt vanaf 18.00 uur. 

Wennen wordt niet aangerekend. 

 

 

Wat doen bij ziekte? 

 
 

Uw kindje kan niet bij ons terecht: 

- bij koorts +38° C 

- bij diarree 

- bij braken 

- bij huiduitslag waarvan de oorzaak niet gekend is. 

Bij twijfel wat kan of niet kan, contacteert u ons best voor u 

uw kindje brengt. 

Uw kindje moet minstens 24 uur koortsvrij zijn voor het weer 

naar het kinderdagverblijf mag komen. 

Wanneer uw kindje tijdens de opvang plots ernstige 

verschijnselen van ziekte vertoont, zullen wij onmiddellijk 

contact opnemen met een ouder om verdere afspraken te maken. 

 

Indien uw kindje ziek is, gelieve dit dan te melden voor   

08.30 uur. Medicatie wordt enkel toegediend indien we een 

volledig ingevuld “briefje betreft toediening van medicatie” 

in ons bezit hebben. Zoniet wordt er geen enkele medicatie 

door ons toegediend. (doktersattest voorzien aub) 

Koortswerende middelen worden alleen gegeven op vraag van de 

ouders of liefst met doktersattest. 

Indien uw kindje afwezig is wegens ziekte en/of hospitalisatie 

zal Bolleke de Beer vanaf de zesde opvangdag de afwezige dagen 

verrekenen.(met doktersattest) 

Alle ongevallen binnen de opvang zijn verzekerd. 

Bij Bolleke de beer worden geen verplaatsingen gemaakt naar 

andere lokaties. 



Eten 

 
Er wordt enkel een ontbijt voorzien (uitgez. flesvoeding)voor 

de kindjes die vóór 07.00 uur gebracht worden. 

Het aantal flesvoedingen nodig per dag moet meegebracht worden 

in aparte verpakking op voorhand gedoseerd maar niet 

klaargemaakt. Er zijn handige doseersystemen in de handel te 

verkrijgen. Flessen dienen getekend te zijn. 

Borstvoeding is niet mogelijk in ons kinderdagverblijf.(wel 

afgekolfde voeding) 

 

Het middagmaal en het vieruurtje worden elke dag vers bereid 

en zijn aangepast aan de leeftijd van het kindje. 

In een halve dag is 1 maaltijd inbegrepen. 

In een ganse dag zijn 2 maaltijden inbegrepen. 

Broodmaaltijden zijn tevens inbegrepen. 

 

Praktisch 

 
De volgende zaken dient u als ouder zelf mee te brengen: 

- luiers, vochtige doekjes, speciale zalfjes 

- fysiologisch water (in buisjes, geen spray) 

- reservekledij voor ongelukjes 

- tut/fopspeen(2), doekje, knuffel 

- in de zomerperiode een hoedje of petje & zonnecrème 

- koortsthermometer. 

 

Schortjes voor het eten, activiteiten en slaapzakjes worden 

ter beschikking gesteld door het kinderdagverblijf. 

Breng uw kindje gekleed en gewassen naar de crèche aub. 

 

Indien u uw kindje brengt, vragen wij u beleefd dit te doen in 

alle stilte.  

Als ouder hebt u tijdens de openingsuren steeds toegang tot de 

lokalen waar uw kindje verblijft. Toch vragen wij u om de 

activiteiten niet te storen of onnodig lang te blijven zodat 

het afscheid van uw lieveling moeilijk valt. 

 

Verzekering en attesten 
 

Er is een (verplichte) verzekering afgesloten ‘Burgerlijke 

aansprakelijkheid’ + een bijkomende verzekering ‘Lichamelijke 

Ongevallen’. 

Kosten voor medicatie en eventuele tussenkomsten door arts of 

ziekenhuis vanwege een bestaande aandoening zijn echter ten 

laste van de ouders. 

Klachten en/of opmerkingen van welke aard ook kunt u steeds 

met ons bespreken. Bovendien kunt u als ouder te allen tijde 

klacht neerleggen bij Kind en Gezin. 



 

Info KIND EN GEZIN 

Agentschap Opgroeien 

Hallepoortlaan 27 

1060 Brussel 

078/150100 

Contactformulier website Kind en Gezin 

https://www.kindengezin.be/formulieren/contact.jps 

 
 

Enezijds houden zowel Kind en Gezin als Zorginspectie toezicht 

op de vergunnings-en subsidievoorwaarden. 

Anderzijds waarborgt toezicht van Kind en Gezin (en 

zorginspectie)niet de basiskwaliteit betreffende hygiëne, 

veiligheid en pedagogische begeleiding. De organisator is 

hierin de eindverantwoordelijke. 

Het ‘Attest van Toezicht’ geeft ons ook de mogelijkheid en de 

plicht aan de ouders wettelijke bepaalde fiscale attesten uit 

te reiken. De opvanglokatie is vergund door Kind en Gezin 

Deze attesten geven u de gelegenheid een deel van de kosten 

van opvang in te brengen in uw belastingaangifte. 

 

Voor verdere informatie staan wij steeds ter uwer beschikking. 

 

Alleen de rechtbank van Turnhout is gemachtigd voor het 

oplossen en tussenkomst bij geschillen. 

 

 

 

 

 

                  PEGGY EN MARLEEN 

                      Voor het plannen van de opvangdagen 

0474/094876 

info@bollekedebeer.be 
(Johan Peeters) 

 

 

     Voor akkoord ouders dd…./…/….. 

 

 

                                  Gelezen en goedgekeurd 

                                                               

  Naam ouders:…………. 

 

 

 

https://www.kindengezin.be/formulieren/contact.jps
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