
 

Tussen 

De contracthouder De organisator 

 
* 
 
* 
 
 

Voor het Kinderdagverblijf Voor de dienstonthaalgezinnen 

  

 

Opvanglocatie 

Kinderdagverblijf Dienst onthaalgezinnen 

Moeie 18 A 
9900 EEKLO 
09 377 37 27 

 
 
 
 

 

Begindatum Vermoedelijke einddatum van de opvang 

 
 

 

 

Opvangplan  

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

 Volle dag Volle dag Volle dag Volle dag Volle dag 

Uren opvang 
 
 

     

 Halve dag Halve dag Halve dag Halve dag Halve dag 

Uren opvang 
 
 

     

 

Gezinsvakantie 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 

Schriftelijke overeenkomst 

 



Voor ouders die onregelmatig werken (ploegenarbeid en/of variabel uurrooster) bedraagt de 

gemiddelde uitbesteding ………………….volle en ………………….. halve dagen per maand (minimum 16 

dagdelen). Dit wordt gestaafd met een document van de werkgever. 

De ouder verbindt zich ertoe maandelijks een overzicht van de opvangdagen aan de opvang te 

bezorgen (vóór de 20ste van de voorafgaande maand). 

Opvangplan jaarlijkse gezinsvakantie is aanpasbaar in de maand maart. Op initiatief van de ouder(s). 

Elke wijziging van het opvangplan dient schriftelijk (mag ook per mail) aangevraagd te worden (min. 

tien werkdag voorafgaand).  De verantwoordelijke zal u zo vlug mogelijk antwoorden. Bij een 

grondige/langdurige wijziging wordt een nieuwe schriftelijke overeenkomst opgemaakt. Bij kinderen 

met een langdurige ziekte gaan wij vanzelfsprekend opnieuw in dialoog (tijdelijke wijziging 

opvangplan). 

Extra dagen aanvragen gebeurt in overleg met het opvanginitiatief.  

Prijsmodaliteiten (zie huishoudelijk reglement) 

Digitale factuur/briefwisseling ⃝ ja, mailadres: ………………………………………………….. 

Domiciliëring ⃝ ja, bewijs ⃝ (domiciliëringsaanvraag) 

Inlichtingenfiche ⃝ ja 

Prijsbepaling  
 
De opvang werkt inkomensgerelateerd. Dit wil zeggen dat ouders betalen naargelang hun inkomen.  
De bijdrage wordt vastgesteld op basis van het inkomen van het gezin. Wanneer u gehuwd of samenwonend 
bent, wordt het inkomen van jullie beiden als basis genomen voor de berekening van de bijdrage. 
U dient daartoe via de website van Kind en Gezin een attest inkomenstarief kinderopvang aan te vragen 
waarbij de bijdrage wordt berekend. 
Op de bijdrage wordt voor gezinnen met meer dan één kind ten laste een vermindering toegekend. Vraag dus 
bij de geboorte van een volgend kind onmiddellijk een nieuw inkomensattest aan. Het verminderde tarief gaat 
in de maand na aangifte. 
 
Stappen die u als ouder moet volgen voor de registratie op ‘Mijn Kind en Gezin’ 
 

1. U moet beschikken over de nodige gegevens 
a. Een eigen mailadres 
b. Een e-ID-lezer of federaal Token  
c. De pincode van je identiteitskaart of het wachtwoord en de gebruikersnaam van je federaal Token 

 
2. De registratie 

a. Ga naar de website www.kindengezin.be. Klik linksboven op ‘Mijn Kind en Gezin’ 
b. Klik op ‘Registreer je op mijn kind en gezin’ en volg verdere stappen. Deze registratie moet maar 1 

keer gebeuren 
3. Het inkomenstarief berekenen en een ‘attest inkomenstarief’ aanvragen via volgende stappen: 

a. via ‘Mijn Kind en Gezin’ linksboven op de homepagina van www.kindengezin.be klikken op ‘Bereken 
Inkomenstarief kinderopvang’, 

b. of via de homepagina doorklikken op Kinderopvang, 
c. klik vervolgens op ‘Berekenen je inkomenstarief voor kinderopvang’ en vraag je attest aan, 
d. meld je aan met je e-ID of federaal token, 



e. door de registratie worden de gezinssamenstelling en de inkomensgegevens automatisch ingelezen 
vanuit de databank van de FOD Financiën en het Rijksregister, en wordt het tarief automatisch 
berekend, 

f. het attest inkomenstarief wordt per mail bezorgd. 
 
Geen computer? Of lukt het registeren niet? Of kunt u de berekende bijdrage niet betalen? 
Geen probleem wij helpen u graag verder. U kan ook steeds contact opnemen met de Kind en Gezin-lijn (078 
15 01 00) of een andere organisatie die u ondersteunt. 
 
Als het kind 3, 6, 9 of 12 jaar wordt, volgt er een herberekening van het tarief. 
 

4. Het individueel verminderd tarief 
Er zijn 4 soorten individueel verminderd tarief 

a. Tarief pleegkind 
Als ouder bezorg je het bewijs van de dienst voor pleegzorg aan Kind en Gezin: 
attestikt@kindengezin.be 

b. Tarief gedaald inkomen 
Dit is geldig voor ouders die gedurende 3 maanden een daling van inkomen met 20% ten 
opzichte van het inkomen dat aanvankelijk werd gebruikt (bijvoorbeeld omwille van 
werkloosheid). 
Als ouder bezorg je de bewijzen van inkomen aan Kind en Gezin: attestikt@kindengezin.be 

c. Tarief leefloon 
Als ouder bezorg je het bewijs van leefloon aan Kind en Gezin: attestikt@kindengezin.be 

d. Tarief OCMW 
Dit is geldig voor ouders die zich in de onmogelijkheid bevinden om het berekende tarief of 
het individueel verminderd tarief te betalen. 
Het OCMW onderzoekt de situatie en beslist tot minimum tarief of 50% van bestaand tarief 
en informeert Kind en Gezin. 
Kind en Gezin bezorgt aan de ouder een nieuw attest inkomenstarief. 

 
Waarborg 
 
Bij de inschrijving vragen wij een waarborg van 150,00 euro. Deze waarborg wordt betaald via overschrijving 
binnen de tien dagen volgend op de reservering. Voor gezinnen met een inkomen lager dan 27.000,00 euro 
(volgens aanslagbiljet) is dit bedrag 50,00 euro. 
De waarborg staat op rekening van de vzw Kinderlach en wordt zes maanden na de start van de opvang 
volledig terugbetaald, tenzij er aan volgende verplichtingen niet wordt voldaan: 
 

 naleven van de schriftelijke reservatie van een opvangplaats, 

 betalen van facturen, 

 naleven van de opzegmodaliteiten (zie schriftelijke overeenkomst). 
 
Daarnaast wordt deze waarborg terugbetaald in situaties van overmacht (bijvoorbeeld: miskraam, overlijden 
van één van de ouders, verlies van werk, …). 
 
 
Bijkomende bijdragen 
 
Voor onderstaande zaken wordt een bijkomende bijdrage aangerekend 
 

 Voor het gebruik en afvalverwerking van luiers 
 1,60 euro per volle dag opvang 
 0,80 euro per halve dag opvang 
 0,40 euro bij gebruik van 1 luier per dag (tijdens zindelijkheidstraining) 

 Verzorgingsmaterialen: 0,12 euro/dag/kind 
Administratie- en facturatiekosten 
Wij vragen een tussenkomst van 30,00 euro op de eerste factuur voor de volledige tijd in de dagopvang. Voor 
gezinnen die kiezen om de correspondentie digitaal te ontvangen, rekenen we 20,00 euro. Voor gezinnen met 



een inkomen lager dan 27.000,00 euro (volgens aanslagbiljet) is dit bedrag 10,00 euro. Bij reeds ingeschreven 
gezinnen reken wij 15,00 euro als overgangsmaatregel (factuur januari 2015). 

 Een warme maaltijd voor kinderen die naar de basisschool gaan: 2,50 euro (incl. bij dagopvang in de vakantie). 

 De vervoerskosten om de kinderen van en naar de opvang te brengen: 2,50 euro/rit (taxidienst van het 
kinderdagverblijf) 

 De vervoerskosten voor uitstappen tijdens schoolvrije dagen (KB houdende algemene regeling inzake 
reiskosten)  

 Tarief voor opvang vanaf uur 11 per dag: 160 % van het dagtarief. 
 
Sanctioneringsbeleid 
 
Wanneer u uw kind later dan voorzien (zie opvangplan) afhaalt, dan wordt een bijdrage van 5,00 euro per 
begonnen half uur aangerekend. Bij laattijdig afhalen krijgt u een verwittiging. Bij herhaaldelijk laattijdig 
afhalen, vragen we de ouder een andere oplossing te zoeken. Indien u niet meewerkt kan dit leiden tot 
beëindigen van de opvang. 

 Voor een ongerechtvaardigde afwezigheid rekenen wij 75% van het dagtarief volgens inkomen aan. 

 Bij wanbetaling zijn de incassokosten ten uwe laste 
 
Indien kinderen na 18.30 uur niet afgehaald worden, proberen wij eerst de contactpersonen te bereiken. Als 
we geen gehoor krijgen, schakelen wij de cel sociale politie van PZ Meetjesland-centrum in. Zij zetten dan 
eventueel verdere stappen. 
 
Voor een niet verwittigde afwezigheid (gerechtvaardigd of ongerechtvaardigd) betaal je 3,00 euro. 
 
Facturatie 
 
U ontvangt maandelijks een factuur met vermelding van de verblijfkosten en de verschuldigde vergoedingen. U 
ontvangt een gedetailleerde rekening op basis van een aanwezigheidsformulier dat u maandelijks ondertekent. 
 
U moet deze factuur betalen voor de vervaldag (de uiterste betaaldatum staat telkens op de factuur). 
 
Omdat een correcte en tijdige betaling van de bijdrage belangrijk is, dringen wij er sterk op aan om te betalen 
via domiciliëring (zie domiciliëringaanvraag in bijlage).  
 
Indien de factuur op de vervaldatum niet vereffend is, wordt u automatisch een herinnering verstuurd 
(telefonisch of per mail).  Reageert u niet, dan volgt er een tweede schriftelijke aanmaning. Hierbij verhogen we 
het bedrag met 5.00 euro voor de administratieve verwerking. 
Indien u in gebreke blijft, sturen wij een aangetekend schrijven met de mededeling dat de opvang onmiddellijk 
stopt (extra kost: 10.00 euro). Ook andere innings- en administratieve kosten, van welke aard ook, vallen ten 
uwen laste. Het onbetaalde bedrag wordt automatisch verhoogd met de wettelijke intrest. Deze intrest loopt 
vanaf de dag volgend op de vervaldag.  
 
Het beëindigen van de opvang zal plaatsvinden wanneer de verschuldigde bijdrage van meer dan twee 
maanden niet werd betaald. De onbetaalde rekeningen worden doorgestuurd naar een advocaat met het 
verzoek om u langs gerechtelijke weg te verhalen. 
 
Fiscaal attest 
 
De onkosten voor kinderopvang tot 12 jaar zijn voor 100% fiscaal aftrekbaar (met een wettelijk bepaald 
maximum per dag). Wij verbinden er ons toe u jaarlijks tijdig een correct ingevuld attest te bezorgen. De FOD 
Financiën verbiedt het vermelden van de bijkomende bijdragen op het fiscaal attest. 
Bij wanbetaling kunnen wij geen attest overhandigen. 
 
Vak I wordt ingevuld door Kind en Gezin 
Vak II wordt ingevuld door de opvang 

 Naam van de personen die de opvang betalen 

 Naam en geboortedatum van het kindje 

 Het aantal effectieve verblijfsdagen 



 Het dagtarief 

 Het bedrag dat de gezinnen effectief betaalden voor de opvang van hun kinderen in het voorbije jaar, niet de 
factuurbedragen. De maand december zal bijvoorbeeld nooit op het attest staan omdat dit pas betaald kan 
worden in het volgende jaar. 

 

Identificatiegegevens van het kind (bijlage: inlichtingenfiche) 

Contactgegevens van het gezin in noodgevallen (bijlage: inlichtingenfiche) 

Opzegmodaliteiten schriftelijke overeenkomst  

Opzegmodaliteiten door de contracthouder 

U kan de opvang schriftelijk beëindigen mits een opzeggingstermijn van 30 kalenderdagen. De 

opzeggingstermijn gaat in de maandag die volgt op de datum van melding. Wanneer u dit niet doet, 

zal een toeslag van 150.00 euro (voor gezinnen met een inkomen lager dan 27.000,00 euro (volgens 

aanslagbiljet) is dit bedrag 50.00 euro) worden aangerekend. Enkel bij gerechtvaardigde redenen 

(bijvoorbeeld: overlijden, levensbedreigende ziekte van het kind) zal deze toeslag niet worden 

aangerekend. 

Opzegmodaliteiten door de organisator 

Het kinderdagverblijf/de dienst voor onthaalgezinnen kan uw opvang enerzijds schorsen of 

beëindigen wanneer u het huishoudelijk regelement of de schriftelijke overeenkomst niet naleeft of 

wanneer u geen gevolg geeft aan de mondelinge en schriftelijke verwittigingen van het initiatief. 

De opzegging of schorsing worden per aangetekende brief meegedeeld met vermelding van de reden 

en de ingangsdatum. 

De uitvoerige beschrijving van het huishoudelijk reglement kan u in bijlage vinden. Dit document 

dient te ondertekend worden ter ontvangst en kennisname. 

In geval van sprake is van een zware fout of nalatigheid door één van de contractanten kan de 

opvang beëindigd worden zonder opzeggingstermijn of –vergoeding. 

Ondertekening  

Opgesteld te Eeklo , op   ..............................  

Handtekening van de contracthouder(s) vooraf gegaan door de tekst “gelezen  en  goedg ekeurd ” 

Handtekening ouder 1/voogd Handtekening ouder 2/voogd 

 

Handtekening voor de vzw Kinderlach 

 

Bijlage 1: inlichtingenfiche 



 

Tussen 

De contracthouder De organisator 

 
* 
 
 
* 
 
 

Voor het Kinderdagverblijf Voor de dienstonthaalgezinnen 

 

Opvangplan  

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

 Volle dag Volle dag Volle dag Volle dag Volle dag 

Uren opvang 
 
 

     

 Halve dag Halve dag Halve dag Halve dag Halve dag 

Uren opvang 
 
 

     

 

Gezinsvakantie 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

Voor ouders die onregelmatig werken (ploegenarbeid en/of variabel uurrooster) bedraagt de gemiddelde 

uitbesteding ………………….volle en ………………….. halve dagen per maand (minimum 16 dagdelen). Dit wordt 

gestaafd met een document van de werkgever. 

De ouder verbindt zich ertoe maandelijks een overzicht van de opvangdagen aan de opvang te bezorgen (vóór 

de 20
ste

 van de voorafgaande maand). 

Opvangplan jaarlijkse gezinsvakantie is aanpasbaar in de maand maart. Op initiatief van de ouder(s). 

Elke wijziging van het opvangplan dient schriftelijk (mag ook per mail) aangevraagd te worden (min. tien 

werkdag voorafgaand).  De verantwoordelijke zal u zo vlug mogelijk antwoorden. Bij een grondige/langdurige 

wijziging wordt een nieuwe schriftelijke overeenkomst opgemaakt. Bij kinderen met een langdurige ziekte gaan 

wij vanzelfsprekend opnieuw in dialoog (tijdelijke wijziging opvangplan). 

Extra dagen aanvragen gebeurt in overleg met het opvanginitiatief.    

Handtekening voor de vzw Kinderlach Handtekening voogd/ouder 1 + ouder 2 

Bijlage …… 

Schriftelijke overeenkomst 

 


