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      ORGANISTATIE VAN HET KINDERDAGVERBLIJF

Het kinderdagverblijf << ALS IN EEN DROOM >> vangt kinderen op tussen 0 en 3 jaar, 
wij zijn elke dag open van 7u30 tot 18u30, behalve op zaterdag, zondag, officiële feestdagen, 
brugdagen of andere. De lijst met de vacantiedagen zal uw worden overhandig begin van het 
jaar. 

Het kinderdagverblijf is erkend door Kind & Gezin, wat betekent dat de Directie de 
richtlijnen van deze volgt in zake de normen, het personeel, en de medische opvolging van de 
kinderen die ons zijn toegewezen .

Het kinderdagverblijf heeft een capaciteit van 20 kinderen. 

Het kinderdagverblijf verschaft aan de kinderen die ons
 zijn toegewezen, de verzorging en de opvoeding die voor hun 
leeftijd vereist is. Het beoogt een groot aantal zeer 
verschillende activiteiten : 
knutselen, collage, muziek maken, dansen, psychomotorische 
activiteiten. Deze dragen bij  tot een harmonieuze ontwikkeling 
van het kind.

Door de aanwezigheid van andere kinderen leert uw kind zich verder te ontwikkelen in 
de sociale vaardigheden. 
Zo leren de kinderen te delen, anderen te aanvaarden, tolerant te zijn.



KINDEROPVANG « ALS IN EEN DROOM »
Toezicht : Kind & Gezin

Zwartkeeltjeslaan, 5
1160 OUDERGEM

02 / 660 74 03

BETALINGSMOGELIJKHEDEN

Reservatie     :  

Wanneer u een plaats boekt voor uw kind in het kinderdagverblijf, betaalt u 1 maand 
waarborg.
De inschrijving is pas definitief als de betaling gebeurd is en als het contract is ondertekend. 
De waarborg wordt geblokkeerd op de spaarrekening van het kinderdagverblijf, dit bedrag zal 
in mindering worden gebracht de laatste maand dat uw kind naar het kinderdagverblijf komt, 
dit enkel als is voldaan aan alle voorwaarden van de overeenkomst, wat wil zeggen dat uw kind 
blijft tot de datum zoals is vastgelegd in het contract of tot uw kind naar school gaat.

De tarieven

(« het opvang tarief) »,afhankelijk van de aanwezigheid (voltijds of halftijds).
De tarieven kunnen op elk moment worden herzien..
De maandelijkse betaling aan het kinderdagverblijf is een vast bedrag voor de 12 maanden van 
het jaar of uw kind aanwezig is of niet.
Het bedrag van de afwezigheid is niet terugbetaalbaar of overdraagbaar naar de volgende 
maand.  (Uitzondering : in geval van langdurige ziekte ( één maand of langer). Dit zal enkel 
worden toegepast  indien  u  een medisch attest kan  voorleggen.  Het  medisch  attest  moet 
worden afgegeven binnen de 3 werkdagen na de afwezigheid. De ouders betalen dan een halve  
maand.)

Het  te  betalen  bedrag  is  « all-in »,  het  is  te  zeggen  dat  alles  wordt  voorzien  in  het 
kinderdagverblijf met uitzondering van het poedermelk, speciale voeding of dieetvoeding en 
de pampers.      
Inbegrepen :  

-De maaltijden (middagmaal, vieruurtje en snacks)
-De "overige" en exploitatiekosten.
-De activiteiten en het nodige materiaal. 



De opvangkosten van uw kind zijn te betalen voor elke 5de van de maand, dit dient te 
gebeuren op de zichtrekening

Zichtrekeningnummer : BE41 001615691 210

Opgepast     :  
 
Vanaf de 6de dag van de maand zal er u een boete van 5 euro per dag worden aangerekend.

Vanaf de 15de dag van de maand, zal het kinderdagverblijf zich het recht toe-eigenen uw kind 
niet langer meer op te vangen. De opvangsovereenkomst zal zonder voorafgaande kennisgeving 
worden beëindigd.

In geval van vertraging voor het ophalen van uw kind  (18u30 max), zal er een boete moeten 
worden betaald van 10 euro per begonnen kwartier, dit vanaf 18u31.

Alle vertragingen (betalingen en ophalen van uw kind) zullen u per brief worden meegedeeld 
aan het einde van elke maand.

Wij danken u bij voorbaat om de uiterste betaaldata te respecteren. Dit vergemakkelijkt het 
werken voor ons en laat ons toe om in de beste omstandigheden te werken.

Opzegvoorwaarden     :  

De reserveringswaarborg zal worden terugbetaald als er zich problemen voordoen tijdens de 
zwangerschap en dit enkel met een medisch attest. De waarborg zal ook worden terugbetaald 
als de einddatum van het kinderdagverblijf aanbreekt.
In alle andere gevallen van onttrekking zal de garantie niet worden terugbetaald.

Een opzegtermijn van drie maanden is verplicht voor elk vertrek uit het kinderdagverblijf. Als 
dit opzegtermijn niet wordt gerespecteerd (voor het vertrek) zullen de ouders aansprakelijk 
zijn voor het betalen van  3 volledige maanden opvang en verliezen ze het recht de garantie 
terug te krijgen.
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------

1. De  inschrijving  van  een  kind  in  het  kinderdagverblijf  impliceert  de  volledige 
aanvaarding van het huidig huishoudelijk reglement.

2. In  het  kinderdagverblijf  worden  de  kinderen  opgevangen  vanaf  7u30  tem  18u30 
(stipt).

3. Bij te laat afhalen wordt er een boete van 10 EUR aangerekend per begonnen kwartier, 
onmiddellijk te betalen.

4. Wanneer een kind het kinderdagverblijf definitief verlaat, worden de ouders verzocht 
om dit schriftelijk aan de directie te melden 3 maanden vóór de geplande einddatum. 
Anders  zullen  de  ouders  3  maanden  opvang  verschuldigd  zijn  en  zal  deze  worden 
aangerekend.

5. Bij de inschrijving van het kind, wordt een waarborg van 1 maand opvang gevraagd. 
Deze garantie zal slechts worden terugbetaald bij het definitieve vertrek van het kind 
en  op  voorwaarde  dat  alle  bepalingen  van  dit  huishoudelijk  reglement  worden 
nageleefd. In geval van intrekking van de inschrijving vóór de aankomst van het 
kind, zal deze waarborg niet worden terugbetaald. 

6. De aankomstdatum wordt overeengekomen met de directie en de plaats van het kind 
wordt  voor  die  datum  geblokkeerd.  Iedere  wijziging  in  de  aankomstdatum  moet 
schriftelijk gemeld worden zodat de reservering geldig blijft.

7. Het kinderdagverblijf valt onder het toezicht van Kind & Gezin en is onderworpen aan 
de inspectie van de sociale dienst van de gemeente. Maandelijks, worden de kinderen 
verplicht door een dokter onderzocht. 

8. Het  kinderdagverblijf  heeft  een  verzekering  burgerlijke  aansprakelijkheid  en 
ongevallen afgelosten.

9. De voeding is inbegrepen in de prijs van het verblijf.
10. In geval  van ziekte of  ongeval  worden de ouders verwittigd.  In noodgeval,  worden 

eerst de nodige maatregelen genomen en de ouders zo snel  mogelijk op de hoogte 
gebracht.  

11. Indien het kind koorts heeft, worden de ouders verwittigd. Indien het kind meer dan 
38,5° koorts heeft, worden de ouders verzocht hun kind te komen afhalen. Bij herstel, 
wordt  de  terugkeer  van  het  kind  tot  het  kinderdagverblijf  slechts  aanvaardt  op 
vertoon van een doktersattest van niet-besmetting.



12. Indien de koorts van het kind blijft stijgen en de ouders niet bereikbaar zijn of in de 
onmogelijkheid  zijn  om  hun  kind  te  komen  afhalen,  kan  het  kinderdagverblijf,  op 
kosten van de ouders, beroep doen op een dokter indien de koorts aanhoudt.

13. De ouders waarvan het kind een besmettelijke ziekte heeft worden gevraagd hun kind 
thuis te houden.  De terugkeer tot het kinderdagverblijf is enkel mogelijk 48uur na 
een efficiënte antibioticakuur op vertoon van een dokterattest.  In geval van gastro-
enteritis is de terugkeer van het kind mogelijk vanaf het moment dat de ontlasting van  
het kind niet meer waterig is.

14. Wanneer een kind ziek is en niet naar het kinderdagverblijf komt, worden de ouders 
verzocht het kinderdagverblijf te verwittigen vóór 8u30.

15. Zowel  de  vaccinaties  als  de  test  voor  de  tuberculose  worden  enkel  gedaan  mits 
schriftelijk  akkoord  van  de  ouders.  Het  vaccineren  gebeurt  volgens  het 
vaccinatieschema  dat  Kind  &  Gezin  toepast  ofwel  door  de  de  dokter  die  aan  het 
kinderdagverblijf verbonden is, ofwel door de dokter van het kind. In dit laatste geval, 
wordt er een doktersattest aan de ouders gevraagd. 

16. De  afwezigheidsdagen  van  het  kind  omwille  van  ziekte,  vakantie,  enz.  worden  niet 
terugbetaald of overgedragen op het krediet van een andere maand omdat de kosten 
van het kinderdagverblijf ongewijzigd blijven.

17. Het kinderdagverblijf zal gesloten zijn op wettelijke feestdagen evenals op maandag 
en vrijdag wanneer de wettelijke feestdag een dinsdag of een donderdag is (brug). De 
ouders  zullen  jaarlijks  een  overzicht  krijgen  van  alle  sluitingsdagen  van  het 
kinderdagverblijf.

18. De verblijfkosten kunnen op ieder moment worden herzien.
19. Het kinderdagverblijf “Comme dans un rêve” is onderworpen aan het toezicht van Kind 

& Gezin. Ingeval van problemen met hun kind, kunnen de ouders contact opnemen met:

Kind & Gezin
Diestsepoort 6 postbus 56

3000 Leuven
Telefoon: 016 21 05 11

Klachtdienst   Kind & Gezin  
Hallepoortlaan 27

160 Brussels 
Telefoon : 02/533 14 14

 


