Contract vrije prijs

Overeenkomst Pinkelotje/Mierennestje
Versie september 2022
Tussen
Enerzijds : BVBA PINKELTJE
Hoofdzetel gelegen te VIERHOEVENSTRAAT 30, 2950 KAPELLEN (hoofdzetel)
vertegenwoordigd door HENDRICKX FANNY
hierna genoemd ‘de kinderopvang’
En anderzijds (naam ouders):

wonende te (adres):

Telefoonnummer:

hierna genoemd ‘de ouders’
Wordt overeengekomen dat (naam kindje indien al gekend)

(Geplande )geboortedatum:
Opgevangen wordt
vanaf

(deze datum kan maximum met 1 maand naar achter schuiven)

tot

( eerste schooldag na de leeftijd van 2,5 jaar)

Opvanglocatie:

Pinkelotje
Mierennestje

Ouders zijn verplicht een maand na de geboorte de exacte startdatum van de opvang spontaan
mede te delen. Gebeurt dit niet, dan wordt er gefactureerd vanaf de veronderstelde datum. (per
mail aub)
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Openingsuren en opvangschema
De kinderopvang is geopend, alle werkdagen Pinkelotje: van 7.30 uur tot 18.30
uur, Mierennestje: 7.00 uur tot 18.30 uur

Het opvangschema ziet eruit als volgt: minimum 2 dagen per week.
□

Maandag □ volledige dag □

voormiddag □ namiddag

□

Dinsdag

□

Woensdag □ volledige dag □

voormiddag □ namiddag

□

Donderdag □ volledige dag □

voormiddag □ namiddag

□

Vrijdag □ volledige dag □

□ volledige dag □

voormiddag □ namiddag

voormiddag □ namiddag

Opmerkingen:

Wij sluiten collectief 1 week in de kerstvakantie. Deze ligt meeestal tussen Kerst en Nieuwjaar.
Het opvangschema wordt vastgelegd voor de totale opvangperiode.
Wijzigingen in het opvangschema moet in overleg gebeuren met de opvang en kan pas ingaan na de
aanvraag (via email) en indien de bezetting het toelaat.
Tarief
Bij Pinkelotje en Het Mierennestje wordt er gewerkt met een vast maandbedrag.
Er wordt dus elke maand hetzelfde betaald door de ouders. (of er nu een afwezigheidsdag was of niet)
In de prijs zit alles in begrepen behalve het water en poeder voor melkflesjes.
Ook luiers en doekjes, maaltijden, tussendoortjes zijn inbegrepen in de maandprijs.
Prijs:
Voor 5 dagen opvang per week betaald u 650 euro per maand.
Voor 4 dagen opvang per week betaald u 540 euro per maand.
Voor 3 dagen opvang per week betaald u 420 euro per maand.
Voor 2 dagen opvang per week betaald u 300 euro per maand.
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Voor een halve dag per week wordt er 80 euro per maand aangerekend. Er kan een combinatie gemaakt worden
van bovenstaande.

Een extra dag kan aangevraagd worden en hiervoor zal 37 euro per dag worden aangerekend.

Bij te laat ophalen (dit wil zeggen na 18.30 uur buiten in de opvang, dus komt een beetje voor sluitingstijd want
de kinderen worden uitgeschreven in ons computersysteem van zodra jullie ook echt effectief vertrokken zijn),
wordt 15 euro per begonnen kwartier aangerekend.
De factuur wordt maandelijks opgemaakt overeenkomstig het opvangschema.
De betaling wordt verwacht uiterst de 10de van de maand volgend op de prestaties.
Bij gebreke aan tijdige betaling heeft de kinderopvang het recht om de opvang op te schorten tot
algehele betaling.
Betaling gebeurt bij wijze van overschrijving op nummer

BE 35 7370 5847 1037 op naam van Pinkeltje BV
Blijkt de factuur niet betaald tegen de uiterste betaaldatum, zal een aanmaningskost van 9 euro
aangerekend worden.

Blijkt de factuur op het eind van de volgende maand nog niet betaald, zal, buiten een aanmaningkost
van 9,00 €, van rechtswege en zonder noodzaak van ingebrekestelling, een verwijlintrest van 1% per
maand vanaf factuurdatum en een forfaitaire schadeloosstelling van 15% met een minimum van
40,00 € aangerekend worden.
Blijven de facturen onbetaald dan zal er een kost worden aangerekend van 20 euro per maand dat er
te laat betaald wordt. (vb factuur januari moet betaald zijn 10 februari: herinnering bij niet betaling op tijd van 9 euro.
Indien niet betaald op 10 maart: voorgaande kosten plus 40 euro, indien niet betaald 10 april: alle voorgaande kosten plus
20 euro,.. )

Er bestaat het vermoeden dat het opvangschema werd uitgevoerd zoals vooropgesteld. Het is aan de
meest gerede partij om te bewijzen dat het opvangschema niet is uitgevoerd zoals vooropgesteld.
De gegevens op het aanwezigheidsregister zullen uitsluitsel geven
Eventuele verrekeningen/terug-betalingen worden in onderling overleg overeengekomen voor de
volgende maand.
Aanvang van de overeenkomst
De inschrijving is geldig en de plaats voor uw kind is verzekerd vanaf het moment dat
huidige overeenkomst wordt ondertekend en de waarborg is voldaan
De waarborg zal geen intrestvergoeding opbrengen.
De waarborg bedraagt 250 euro
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De reservatie van een opvangplaats en de schriftelijke overeenkomst met het opvangcontract zijn
pas definitief na het betalen van de waarborg en het terugbezorgen van het ondertekende contract.

Dit bedrag wordt overgeschreven op het rekeningnummer op naam van BV PINKELTJE
met vermelding van de naam van de ouders en (vermoedelijke) startdatum opvang. BE76 7370 5914
6195 (let op: anders dan de maandelijkse betalingen)
Deze waarborg betekent voor de ouders de zekerheid dat een opvangplaats voor hun kindje in ons
kinderdagverblijf gereserveerd is. Voor ons is het een zekerheid dat het kindje opgevangen zal
worden in ons kinderdagverblijf.
Deze waarborg wordt integraal aan de ouders terugbetaald bij het einde van het opvangcontract op
voorwaarde dat:

-

Er nog facturen openstaan;

-

Er een einde aan de overeenkomst werd gesteld zonder in acht name van juiste
opzegtermijn- vergoeding

-

De opvang nooit gestart is geweest.

De waarborg wordt niet terug betaald bij het annuleren van de opvangplaats voor de eerste
opvangdag.
Einde van de overeenkomst
De overeenkomst eindigt op de eerste instapdag van school volgend op de datum waarop het
kindje 2,5 jaar wordt.
De overeenkomst kan door de ouders worden opgezegd, mits in acht name van een opzegtermijn
of opzegvergoeding van 1 maand overeenkomstig het geldende opvangschema, te rekenen vanaf
de maand volgend op de maand van de opzegging.
Van deze opzegtermijn- vergoeding kan afgezien worden in geval van overmacht zoals verlies van
werk van één van de ouders, langdurige ziekte van het kind (doktersattest vereist). Het is aan de
ouders om bewijs van overmacht te leveren.
Er dient geen opzegtermijn- vergoeding door de ouders in acht genomen te worden indien grove
fout in hoofde van de kinderopvang kan aangetoond worden of wanneer Kind en Gezin beslist heeft
tot opheffing van de vergunning van de kinderopvang over te gaan.
De overeenkomst kan door de kinderopvang per aangetekend schrijven worden opgezegd indien de
ouders één of meerdere bepalingen van huidige overeenkomst of van het huishoudelijk reglement
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weigeren na te leven. De opzeg gebeurt gemotiveerd en respecteert een termijn van 1 maand vanaf
de maand volgend op de maand van de opzegging (uitzondering: niet betalen van de facturen brengt
een opzeg per direct met zich mee)
Het huishoudelijk reglement maakt één geheel uit met huidige overeenkomst en wordt door
ondertekening van huidige overeenkomst als gekend aanvaard.
Geschillen
Doet zich een geschil voor, zal in eerste instantie worden getracht tot een vergelijk te komen.
Blijkt dit niet mogelijk, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van het
arrondissement Antwerpen

Opgemaakt in 2-voud – exemplaar voor kinderopvang / exemplaar voor ouder(s) Ouders
erkennen tevens kennis te hebben genomen en in het bezit gesteld te zijn van het
huishoudelijk reglement.
Overeengekomen te _________________ op__________________

Ondertekening de ouder
Naam ouder 1:

voor de kinderopvang
FANNY HENDRICKX,
Bv Pinkeltje

Handtekening ouder 1:

Naam ouder 2 (indien van toepassing):

Handtekening ouder 2:
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