
   SCHRIFTELIJKE OPVANGOVEREENKOMST VAN BOLLEKE DE BEER 
                                             Versie datum: 27/06/2022 

 
Tussen 
 
1* Partij enerzijds: Bolleke de Beer 03/2925255 
   Minderhoutsestraat 71/2 
   2322 Minderhout 

Organisator: Peggy Matthys 
   Nr van toezicht Kind en Gezin:910002086 
   Ondernemingsnr.:0690.693.745 Bolleke de Beer 
     
     Partij anderzijds:   Dhr. ……………………………………………….. 

en/of mevr.:……………………………………….. 
   Straat:………………………………………………….. 
   Postnr:……….Gemeente:…………………………….. 
   GSM nr:…………………………………………………. 
    ………………………………………………….. 
   Email:…………………………………………………… 
 
2*Locatie groepsopvang: Minderhoutsestraat 71/2, 2322 Minderhout 03/2925255 
 
 
Partij enerzijds zal de opvang waarnemen van het kind van partij anderzijds op de hieronder 
afgesproken  voorwaarden. 
 
     
    Naam kindje:………………………….Meisje/Jongen    
    Geboortedatum:………………………. Voorzien op:………………………………… 
 
   Contactgegevens gezin in noodgevallen:………………………………………………………………. 
      …………………………………………………………………………………………………………. 
     …………………………………………………………………………………………………………… 
 
3*Begin overeenkomst:…………………. Einde overeenkomst : ………….(minimum 1 jaar) 
 
4*Aantal dagen per week:………………. 
    
Maandag:    Uur aankomst:………………………… Uur vertrek:…………………………………. 
Dinsdag:      Uur aankomst…………………………. Uur vertrek………………………………….. 
Woensdag:  Uur aankomst…………………………. Uur vertrek………………………………….. 
Donderdag: Uur aankomst…………………………. Uur vertrek………………………………….. 
Vrijdag:        Uur aankomst………………………… .Uur vertrek………………………………….. 
VARIABELE DAGEN: telkens een maand vooraf  op te geven aan de organisator. 
Gelieve deze regelingen te respecteren aub.  
Wijzigingen dienen op voorhand gemeld aan de organisator. 
(Schrappen wat niet past) 
 
Bij laattijdige afhaling zal een vergoeding gevraagd worden van 5 euro per beginnend kwartier. 
 
  Ons kindje mag bij gelegenheid opgenomen in een fotoalbum op onze website:  ja  /  neen. 
 
5*  Prijs:dagtarief = 29 euro ½ dag = 22 euro 
     Jaarlijks aanpasbaar naar aanleiding van de economische toestand en index. 
     Maandelijks forfaitair tarief berekend aan 46 weken per jaar.(variabele dagen 48 weken) 
     Facturen dienen betaald te worden op het nummer KBC:BE25 7330 5165 7782 en dit één maand                 
     vooraf. 
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5*1: Tegemoetkoming: U heeft per aanwezige dag recht op 3.23 € kinderopvangtoeslag. U ontvangt dit  
        bedrag automatisch iedere volgende maand samen met uw kindertoelage die zal door gegeven  
        worden door kind en Gezin. U betaald dus per volledige dag geen 29 € maar wel 25.77 €. 
 
5*2: 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€)(rest 12.07€) 
 
6*Bij ondertekening van deze overeenkomst zal inschrijvingsgeld worden betaald van 150 €, te voldoen op    
    onze bankrekening. KBC: BE25 7330 5165 7782 BIC: KREDBEBB  
    Dit inschrijvingsgeld garandeert een plaatsje voor uw kindje bij “Bolleke de Beer”. Dit bedrag is niet   
    terug vorderbaar. 
 
7*De overeenkomst werd aangegaan voor een bepaalde duur met een absolute minimumduur zoals 
bepaald in artikel 3. Gedurende dit jaar kan de overeenkomst door contractpartij van Bolleke de 
Beer niet opgezegd worden. De overeenkomst kan door de contractpartij van Bolleke de beer 
derhalve maar vooreerst opgezegd worden bij het verstrijken van de overeengekomen 
minimumduur mits inachtname van een opzegtermijn van minstens 3 maanden. bij het verstrijken 
van de overeengekomen minimumduur mits inachtname van een opzegtermijn van minstens 3 
maanden. Na verloop van de overeengekomen minimumduur, kan de overeenkomst te allen tijde 
opgezegd worden mits inachtname van een opzegtermijn van minstens 3 maanden. De 
opzegtermijn neemt een aanvang op de eerste dag volgend op de maand waarin de opzeg gedaan 
werd. Bij gebreke aan het respecteren van deze opzegtermijn door de contractpartij van Bolleke de 
Beer, zal deze aan Bolleke de Beer een vervangende opzegvergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 
100% van de dagprijs volgens het opvangplan gedurende de opzegtermijn die in acht genomen had 
moeten worden. Bolleke de Beer kan de overeenkomst te allen tijde opzeggen mits inachtname van 
een opzegtermijn van minstens 1 maand zonder motivering of vergoeding verschuldigd te zijn. 
 
7*2.Indien één der partijen te kennen geeft de ondertekende opvangovereenkomst te willen 
annuleren en te willen afzien van de geplande opvang nog vooraleer de voorziene opvang effectief 
een aanvang heeft genomen, dient de opzeggende partij een opzegtermijn van minstens 3 maanden 
in acht te nemen. Bovendien is de partij die opzegt aan de andere partij een forfaitaire vergoeding 
verschuldigd à rato van 3 maanden opvangvergoeding, berekend aan de hand van de ter 
gelegenheid van de inschrijving aan Bolleke de Beer overhandigde gegevens (o.m. aantal 
opvangdagen). Bolleke de Beer verbindt zich er ter gelegenheid van de inschrijving immers toe om 
een opvangplaats vrij te houden en kan deze tijdens deze periode niet ter beschikking stellen van 
een ander kindje. 
 
8*Varia 
 
1* 
Partij anderzijds zal alle inlichtingen verschaffen om de inlichtingsfiche van Kind en Gezin op een 
ordentelijke manier te kunnen invullen en om zo ook aanspraak te kunnen maken op het jaarlijks  
fiscaal attest. 
            
2* 
Beide partijen zijn op de hoogte van het reglement van de minicrèche Bolleke de Beer en gaat 
met deze reglementen akkoord. (reglement in bijlage)(te paraferen)(reglement van datum: 27/06/2022) 
 
3* 
Elke contractuele wanprestatie begaan door de contractpartij van Bolleke de Beer rechtvaardigt de 
ontbinding van de overeenkomst te nadele van de contractpartij van Bolleke de Beer, zal deze aan Bolleke 
de Beer een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 3 maanden vergoeding voor de opvang 
berekend aan 100% van de dagprijs volgens het opvangplan onverminderd het recht van Bolleke de Beer 
op een hogere vergoeding indien werkelijk door haar geleden schade hoger ligt. 
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4* 
In geval van verbreking van de overeenkomst door de contractpartij van Bolleke de Beer, zal deze aan 
Bolleke de Beer een forfaitaire verbrekingsvergoeding verschuldigd zijn gelijk aan de vergoeding voor 
opvang berekend aan 100% van de dagprijs volgens het opvangplan nog verschuldigd voor de resterende 
bepaalde duurtijd van de overeenkomst doch met een absoluut minimum van 3 maanden en onverminderd 
het recht van Bolleke de Beer op een hogere vergoeding indien de werkelijk door haar geleden schade 
hoger ligt. 
 
5* 
Geschillen worden alleen door de Rechtbank van en te Turnhoud behandelt. 
           
Voor akkoord DD:…../…./…../     Voor akkoord DD:…./…./….. 
 
Partij enerzijds       Partij anderzijds 
 
 
Voor Bolleke de Beer  
Organisator: Peggy Matthys      (gelezen en goedgekeurd) 

 
Naam ouders……………………… 

……………………………………... 
Stempel Kinderdagverblijf. 
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