
 

      

                  

 

    

 

 

 

 

  
 

Overeenkomst ouders 
 
Geïntegreerde opvang (aanduiden wat past):  

 
0  Pinoccio vzw, Jef van Hoofstraat 3, 3960 Beek 

0  ’t Ittertuintje vzw, Opitterkiezel 240, 3960 Opitter 

0  Holder de Bolder vzw, Schoolstraat 69, 3960 Gerdingen 

 

Vertegenwoordigd door de heer/mevrouw……………………………………………………………………………………… 

Wonende te ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Naam en geboortedatum kind………………………………………………………………………………………………………… 

 

- De opvang verbindt zich ertoe uw kind een plaats te garanderen. 

- Datum eerste opvangdag ……./…..../……                 

- De ouders verbinden zich ertoe de afspraken betreffende de gereserveerde opvang 

(Kwandoo) te respecteren. 

- De bepalingen in verband met de ouderbijdrage kunt  u terugvinden in het 

huishoudelijk reglement. 

 

 

Opgelet: Deze overeenkomst van de ouders moet per kind ingevuld en gehandtekend terug 

bezorgd worden aan de opvang.  Daarna kunt u zich via uw account inschrijven voor de 

opvang.  

     

Opzegregeling: 

 

- De opvang kan éénzijdig geschorst of beëindigd worden wanneer de ouders de 

bepalingen van het huishoudelijk reglement of de overeenkomst niet naleeft en geen 

gevolg geeft aan de mondelinge en schriftelijke verwittigingen van de opvang. De 

ouders krijgen één maand opzeg, de opzeg start op de dag na de schriftelijke opzeg 

- Voor verdere afspraken verwijzen wij naar het huishoudelijk reglement dat voor 

ontvangst en kennisneming is ondertekend. 

 

 

Prijsbepaling en modaliteiten van de prijswijziging 

 

De ouderbijdragen zijn vatbaar voor aanpassing ( o.a. indexatie ). Deze geïndexeerde 

bedragen worden gecommuniceerd via de website van stad Bree.  

 



Tarieven op schooldagen: 

 Gezin met 1 kind in IBO Gezin met meerdere 

kinderen aanwezig in de 

opvang 

  Voor – en naschools €  1  per aangevangen  

half uur 

1 kind € 1, 2 kinderen 

aanwezig in de opvang € 

0.90 per kind, vanaf 3 

kinderen aanwezig in de 

opvang € 0.80 per kind 

Woensdagnamiddag 

 

Tarief vakantie. 

Indien kind minder dan 3u 

aanwezig is, wordt € 1 per 

aangevangen  

half uur gehanteerd met een 

maximum van € 4.6 

1 kind € 1, 2 kinderen 

aanwezig in de opvang € 

0.90 per kind, vanaf 3 

kinderen aanwezig in de 

opvang € 0.80 per kind 

 

 

Tarieven op schoolvrije dagen en vakantiedagen (vakantieopvang): 

 Gezin met 1 kind in 

IBO 

Gezin met meerdere kinderen 

aanwezig in de 

vakantieopvang 

Volledige dag 

(langer dan 6 uur) 

€ 11.5  10% korting 2de kind in de 

opvang, 20% korting 3de kind in 

de opvang. 

Halve dag 

(tussen 3 en 6 uur) 

€  6.9 10% korting 2de kind in de 

opvang, 20% korting 3de kind in 

de opvang. 

Minder dan 3 uur €  4.6  10% korting 2de kind in de 

opvang, 20% korting 3de kind in 

de opvang. 

 

Wijze van betaling: 

 

- Je krijgt elke maand een factuur van de opvang. Betaal het bedrag op het 

rekeningnummer vermeld op de factuur. Let op de vervaldatum.  

 

- Betaal je te laat? Dan krijg je daarover een herinnering, een aanmaning. Een tweede 

aanmaning gebeurt met een aangetekende brief. De kosten voor de aanmaningen 

betaal je met het volgende factuur. Betaal je niet, dan kunnen we je schorsen of de 

overeenkomst stopzetten. 

 

Kennisname en ontvangst van het huishoudelijk reglement 

 

De ouders verklaren dat ze het huishoudelijk reglement versie januari 2017 hebben ontvangen 

en er kennis van hebben genomen en bevestigen dit met hun handtekening en de vermelding 

van de datum. 

 

Handtekening van beide ouders 

 

 

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

 

 

Datum: 

……………………………………………………. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Ondertekening van akkoord van deze schriftelijke overeenkomst 

 

 

 



Opgemaakt te Bree,  ……../……../…….. 
 

 

 

   handtekening van beide ouders                              handtekening coördinator 
voorafgaand door gelezen en goedgekeurd                                            voorafgaand door gelezen en goedgekeurd 

 

 

      

                  

 

    

 

 

 

 

  


