
Kinderdagverblijf De Slabbertjes
Mechelsevest 4 - 3000 Leuven
016 29 05 85 • 0474 30 24 66

info@deslabbertjes.be  
www.deslabbertjes.be 
BE13 8805 4239 4139

HUISHOUDELIJK
REGLEMENT



Kinderdagverblijf De Slabbertjes
Mechelsevest 4 - 3000 Leuven
016 29 05 85 • 0474 30 24 66

info@deslabbertjes.be  
www.deslabbertjes.be 
BE13 8805 4239 4139

INHOUD
1. Organisatie ....................................................................................................................................................3
2. Pedagogische visie........................................................................................................................................3
3. Doelstelling ....................................................................................................................................................3
4. Vrijwillige medewerkers /stagiaires ................................................................................................................4
5. Beroepsgeheim/zwijgplicht ............................................................................................................................4
6. Bescherming van de Persoonlijke levenssfeer ..............................................................................................4
7. Kind en Gezin  ...............................................................................................................................................5
8. Kwaliteitsnormen en kwaliteitsmeting ............................................................................................................5
9. Opnamebeleid ...............................................................................................................................................5
10. Opvangovereenkomst en inlichtingenblad...................................................................................................6
11. Openingsdagen en openingsuren ................................................................................................................6
12. Wenmomenten ............................................................................................................................................6
13. Breng- en haalmomenten ............................................................................................................................7
14. Activiteiten ...................................................................................................................................................7
15. Inbreng van ouders/kinderen .......................................................................................................................8
16. Voeding........................................................................................................................................................8
17. Verzorging ...................................................................................................................................................8
18. Kledij en persoonlijke zaken ........................................................................................................................9
19. Gezondheid .................................................................................................................................................9
20. Kosten verbonden aan de opvang ............................................................................................................10
21. Administratie ..............................................................................................................................................11
22. Verzekeringen............................................................................................................................................11
23. Klachtenbehandeling .................................................................................................................................12
24. Opzegmodaliteiten.....................................................................................................................................12
25. Contacten met externen ............................................................................................................................12
26. Maatschappelijk recht ................................................................................................................................12
27. Coördinaten van de opvang/noodsituaties ................................................................................................13
28. Bijlagen ......................................................................................................................................................13

Kinderdagverblijf “de Slabbertjes” is een vergund kinder-
dagverblijf waar baby’s, peuters en kleuters opgevangen 
worden voor een hele of een halve dag tot de schoolvakan-
tie na de derde verjaardag. In het kinderdagverblijf is het 
Nederlands de voertaal. 
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1. ORGANISATIE
Wij zijn een vergund kinderdagverblijf. Om een vol-
waardige en professionele opvang te verzekeren 
werken wij samen volgens de bepalingen van dit 
huishoudelijk reglement.

Dit reglement kan in de loop van de opvangperiode 
van uw kind door het kinderdagverblijf worden ge-
wijzigd wanneer dit noodzakelijk is. 

U wordt hiervan schriftelijk geïnformeerd uiterlijk 
twee maanden voor het ingaan van de wijzigingen. 
U heeft dan het recht de schriftelijke overeenkomst 
op te zeggen binnen de 2 maanden nadat u door 
ons werd geïnformeerd.

U bent dan geen schade- of opzeggingsvergoeding 
verschuldigd tenzij het om een verplichte wijziging 
gaat naar aanleiding van een wijziging in de wet-
geving.

2. PEDAGOGISCHE VISIE
 ● Uw kind is voor ons het belangrijkste. Uw kind 

wordt steeds centraal geplaatst, met aandacht 
voor eigen ritme en behoefte, voldoende struc-
tuur en bewegingsvrijheid.

 ● Wij willen warmte, geborgenheid en veiligheid 
geven.

 ● Kinderen mogen experimenteren en krijgen 
daarbij alle ruimte om te falen. Hierdoor vergro-
ten ze hun zelfstandigheid en zelfvertrouwen.

 ● Kinderen mogen kind zijn. Wij houden rekening 
met de individuele ontwikkeling van elk kind.

 ● In contact met elkaar en met de ouders staan 
openheid, respect en verdraagzaamheid cen-
traal.

 ● Planmatig en methodisch werken, kritische  
evaluatie en opvolging vormen de essentie van 
een continue kwaliteit.

3. DOELSTELLING
Het aanbieden van een kwaliteitsvolle kinderop-
vang met een eigen karakter. Hiertoe zullen wij:

 ● De ouders verwelkomen en informatie verschaf-
fen over de opvang;

 ● Instaan voor een blijvend contact met ouders en 
derden in een open communicatie op basis van 
vertrouwen en respect;

 ● Toezicht houden en de kinderen ook individueel 
begeleiden;

 ● Zoeken naar oplossingen bij eventuele proble-
men;

 ● Zorgen voor een optimale vertrouwensrelatie en 
groeien naar kind- en  ouder- participatie binnen 
de opvang;

 ● De kwaliteit van de opvang bewaken, evalueren 
en waar nodig bijsturen;

 ● Onze eigen deskundigheid uitbreiden;

 ● Een correct bedrijfseconomisch beleid voeren;

 ● Huishoudelijke activiteiten zorgvuldig organise-
ren en uitvoeren volgens de voorgeschreven 
normen;

 ● Spelactiviteiten organiseren aangepast aan de 
leeftijd;

 ● Toezicht houden op veiligheid, hygiëne en mili-
eu;

 ● Een permanente en efficiënte interne en externe 
samenwerking verwezenlijken;

Om een optimale werking te bekomen en te behou-
den zullen de medewerkers in onderling akkoord de 
taken verdelen.
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4. VRIJWILLIGE MEDEWERKERS 
/STAGIAIRES

 ● De vrijwillige medewerker/stagiaire aanvaardt 
de doelstellingen en de filosofie van het kinder-
dagverblijf, zoals deze omschreven zijn in het 
huishoudelijk reglement. 

 ● De vrijwillige medewerker/stagiaire zal taken uit-
voeren met de nodige inzet, zorgvuldigheid en 
openheid en zal aan de verantwoordelijke alle 
feiten en gebeurtenissen melden die voor de 
werking en de doelstellingen van belang kunnen 
zijn.

 ● De geleverde prestaties zijn onbezoldigd.

 ● De verzekeringen afgesloten door het kinder-
dagverblijf zijn eveneens van toepassing op de 
vrijwillige medewerker/stagiaire.

5. BEROEPSGEHEIM/ 
ZWIJGPLICHT
Alle medewerkers zijn gebonden aan het beroeps-
geheim. Uitzondering: Bij ernstige misdrijven met ri-
sico’s voor het kind of wanneer men in rechte moet 
getuigen en men geen beroep doet op het verscho-
ningsrecht.

Alle medewerkers zijn eveneens verplicht het stil-
zwijgen te bewaren. Zij zullen geen informatie over 
het kind en/of bijzonderheden van zijn/haar verblijf 
overmaken aan derden.

6. BESCHERMING VAN DE 
PERSOONLIJKE LEVENSSFEER
In overeenstemming met de wet van 08-12-92 tot 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heb-
ben ouders het recht de gegevens die hun kind, 
henzelf of hun gezin betreffen in te zien en kunnen 
zij verbetering ervan vragen. 

Privacywetgeving - Beroepsgeheim
In een afzonderlijke privacyverklaring wordt u geïn-
formeerd over de wijze waarop binnen de voorzie-
ning met uw persoonsgegevens wordt omgegaan.

Uw persoonlijke gegevens worden met de nodige 
discretie op een rechtmatige, behoorlijke en trans-
parante manier verwerkt en het beroepsgeheim 
wordt gerespecteerd. 

Foto- en beeldmateriaal 
Medewerkers van VZW kinderdagverblijf de 
Slabbertjes kunnen foto’s en filmpjes nemen van u/ 
uw kind naar aanleiding van bepaalde activiteiten. 
Deze foto’s kunnen gebruikt worden als illustratie in 
de infobrochure, de nieuwsbrief, de website, … .U 
ontvangt een formulier waarbij we voor het nemen 
en bekendmaken van gericht foto- en beeldmate-
riaal om uw toestemming verzoeken. U heeft het 
recht om uw toestemming te geven of te weigeren; 
te allen tijde kan u uw gegeven toestemming weer 
intrekken.

Voor meer informatie kan u terecht bij de directie 
van VZW kinderdagverblijf de Slabbertjes of op 
onze website.



7. KIND EN GEZIN 
Kinderdagverblijf “de Slabbertjes” is vergund door 
Kind en Gezin. Ouders kunnen steeds navraag 
doen bij Kind en Gezin en zullen bij eventuele wijzi-
gingen onmiddellijk op de hoogte worden gebracht.

U kan Kind en Gezin bereiken op volgende contact-
gegevens: Kind en Gezin, afdeling kinderopvang; 
Hallepoortlaan 27  te 1060 Brussel https://www.kin-
dengezin.be/img/bereikbaarheidsplan.pdf

Kind en Gezin is telefonisch bereikbaar op: 00 32 
78 15 01 00 Per mail op https://www.kindengezin.be/
formulieren/contact.jsp

De opvang verbindt zich ertoe het wettelijk bepaal-
de fiscale attest uit te reiken aan de ouders. Het 
fiscale attest gevoegd bij het aangifteformulier van 
de “Belastingen op het inkomen” geeft u een ge-
deeltelijke fiscale aftrekbaarheid van de kosten. 

8. KWALITEITSNORMEN EN 
KWALITEITSMETING
Voor het bekomen en het behouden van een kwali-
teitsvolle opvang, hanteren wij de normen van Kind 
en Gezin. Informatie omtrent het kwaliteitsbeleid in 
het kinderdagverblijf kan u – na afspraak – raadple-
gen in ons kwaliteitshandboek bij de verantwoorde-
lijke. 

9. OPNAMEBELEID
 ● De aanvraag tot inschrijving

 - U kunt een aanvraag tot inschrijving doen voor 
uw (ongeboren) kind vanaf één jaar voor de ge-
wenste plaatsingsdatum, mits bekend is hoe-
veel en welke dagen u opvang  nodig heeft. 

 ● De inschrijvingsprocedure

 - U kan zich online registreren via www.kinderop-
vangleuven.be

 - Wij maken met u een afspraak om ons kinder-
dagverblijf te bezoeken en de mogelijkheden te 
bespreken wanneer we u effectief een plaats 
kunnen aanbieden. 

 - De inschrijving is pas definitief na onderteke-
ning van de opvangovereenkomst en na beta-
ling van de waarborg. Volgorde van toekenning: 

1. kinderen van de interne wachtlijst (kinderen 
die al opgevangen worden en andere of 
meerdere dagen of dagdelen wensen

2. kinderen op de inschrijvingslijst www.kinder-
opvangleuven.be op basis van de gevraagde 
opvang rekening houdend met de voorrangs-
groepen zoals bepaald door Kind en Gezin 

 - Wij behouden ons het recht voor om plannings-
technische en/of bedrijfseconomische redenen 
te hanteren om af te wijken van de gestelde 
volgorde van toekenning van opvangplaatsen 
en mogen voorrang geven aan:

1. broertjes en zusjes van al geplaatste kinde-
ren 

2. ouders die schoolgaande kinderen in de 
school Sint Jan hebben
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10. OPVANGOVEREENKOMST 
EN INLICHTINGENBLAD

 ● Tussen de ouders en het kinderdagverblijf wordt 
er per kind een opvangovereenkomst afgesloten 
met daarin een opvangplan (zie bijlage )

 ● Wijzigingen in het opvangplan kunnen worden 
toegestaan als volgt

- Verminderen van opvangdagen: 3 maanden 
voor het ingaan van de wijziging tenzij an-
ders overeen gekomen

- Vermeerderen van opvangdagen: in overleg 
op basis van beschikbare plaatsen

 ● De gewijzigde opvangplannen worden afgespro-
ken voor een minimum termijn van 3 kalender-
maanden.

 ● Het inlichtingenblad wordt door de ouders inge-
vuld en getekend voor akkoord ( zie bijlage )

11. OPENINGSDAGEN EN  
OPENINGSUREN

 ● Kinderdagverblijf “de Slabbertjes” voorziet tij-
dens de werkdagen (maandag tot en met vrij-
dag) in een dagopvang voor kinderen tot de 
schoolvakantie na de derde verjaardag.

 ● Onze opvang is open van 07.00 uur tot 18.00 uur

 ● De ouders kunnen opteren voor een hele dag of 
voor een halve dag.

 ● Bij de inschrijving en uiterlijk 1 november van het 
lopende kalenderjaar, worden ouders in het bezit 
gesteld van de sluitingsdagen en de vakantiere-
geling van het volgende kalenderjaar.

 ● De sluitingsdagen zullen op het infobord en op 
de website vermeld worden.

 ● Bij het bepalen van sluitingsdagen wordt reke-
ning gehouden met wettelijke feestdagen, brug-
dagen en gebruikelijke vakantieperiodes.

 ● Wegens ziekte of overmacht kunnen bijkomen-
de sluitingsdagen voorkomen.

12. WENMOMENTEN
Om u en uw kind te laten wennen aan de nieuwe 
situatie start elk opvangplan met 2 wenmomen-
ten. Het eerste wenmoment komt u samen met het 
kind gedurende 1 uur naar het kinderdagverblijf en 
maakt u kennis met de kindbegeleidsters en de 
werkwijze in het kinderdagverblijf. U heeft hier ook 
de gelegenheid persoonlijk met de begeleidster van 
uw kind te spreken. 

Het tweede wenmoment brengt u uw kind gedu-
rende een halve dag naar het kinderdagverblijf. De 
wenmomenten zullen in zijn totaliteit als een halve 
opvangdag worden gefactureerd. 

Na een lange periode van afwezigheid (> 3 weken) 
zullen nieuwe wenmomenten met u worden afge-
sproken om de herstart van de opvang zo aange-
naam mogelijk te laten verlopen.

13. BRENG- EN  
HAALMOMENTEN

 ● Bij het brengen en afhalen van de kinderen bel-
len de ouders buiten aan om zich te identifice-
ren. Dit met het oog op veiligheid.

 ● Wij verwachten uw kind bij voorkeur vóór 9.30 
zodat het aan de geplande activiteiten kan deel-
nemen.

 ● Ouders melden zich uiterlijk vijf minuten vóór het 
voorziene uur om het kind af te halen. Bij afhalen 



na het einde van de opvangduur wordt er € 7,50 
aangerekend per begonnen kwartier. Ouders te-
kenen dan een register met vermelding van de 
naam, de datum en het uur van afhalen.

 ● Bij het binnenkomen en het verlaten van het kin-
derdagverblijf registreert de kindbegeleidster het 
begin- en einduur van de opvangprestatie.

 ● Alleen bij vooraf waarschuwen kan uw kind 
worden afgehaald door derden. Deze personen 
moeten zich kunnen legitimeren. 

 ● Wij geven uw kind niet mee aan voor ons vreem-
de personen. Kinderen verlaten nooit zelfstandig 
de opvang.

14. ACTIVITEITEN
Wij bieden geleide activiteiten aan die in verband 
staan met thema’s uit de leefwereld van uw kind en 
aangepast zijn aan de leeftijd. De kinderen kunnen 
ook vrij spelen. Bij mooi weer kunnen zij buiten spe-
len. De kinderen worden tegen de zon beschermd 
met een zonnebrandmiddel. Zonnehoedjes of – pet-
jes voorziet u zelf.

De kinderen verblijven in twee vaste leefgroepen. 
De groepssamenstelling gebeurt door de verant-
woordelijke in overleg met de kindbegeleidsters. Zij 
houden rekening met, de ontwikkeling van het kind, 
de pedagogische visie, het reserveringsschema en 
de beschikbare plaats.

Elke groep staat onder leiding van 2 tot 3 kindbege-
leidster. De kinderen gaan pas over naar een ande-
re leefgroep na overleg met de ouders. Om de over-
stap zo vlot mogelijk te laten verlopen laten we het 
kind in de voormiddag kennismaken met de nieuwe 
groep. Als het kind het aankan mag het deelnemen 
aan de activiteiten van de peutergroep.

Om praktische redenen kunnen de kinderen voor 
8 uur en na 17.30 uur worden opgevangen in één 
lokaal

15. INBRENG VAN OUDERS/
KINDEREN

 ● In onze omgang met de ouders staan vertrou-
wen, communicatie en inspraak centraal.

 ● Alle ruimten bestemd voor de opvang van de 
kinderen zijn tijdens de openingsuren toeganke-
lijk voor de ouders en de inspectieambtenaren. 
Het spreekt voor zich dat dit niet storend mag 
zijn voor de kinderen. U kan hiervoor een af-
spraak maken.

 ● Elk kind heeft een persoonlijk schriftje. Dit voor-
ziet u zelf.

 ● Hierin kan de verzorgende of u als ouder belang-
rijke mededelingen noteren. Gelieve het schriftje 
dagelijks na te zien.
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16. VOEDING
 ● Het ontbijt of de eerste voeding wordt thuis ge-

nomen.

 ● De warme maaltijden worden via een cateraar 
aangeleverd volgens de voedingsadviezen van 
Kind en Gezin en de veiligheidsnormen van het 
Federaal Agentschap voor Veiligheid en Hygiëne 
van de Voedselketen.

 ● Een weekmenu zal op het informatiebord aan de 
keuken uithangen.

 ● Ouders dienen zelf te zorgen voor:

 - flesvoeding (één extra dosering voor noodgeval-
len)

 - Voor flesvoeding gelden volgende richtlijnen:

- tot zes maand bij voorkeur dagelijks flesjes 
en speentjes thuis steriliseren;

- per dag het aantal vereiste lege flesjes gela-
beld meebrengen;

- per dag het vereiste poeder meebrengen via 
een handig doseerpotje;

- het kinderdagverblijf voorziet de nodige hoe-
veelheid water;

- de verhouding poeder/water in het heen-en 
weer schrift noteren.

 - dieetvoeding (enkel op medisch voorschrift)

 ● Andere, meegebrachte voedingsmiddelen mo-
gen omwille van strikte wetgeving (FAVV) niet 
gebruikt worden in het kinderdagverblijf.

 ● Kinderen die een hele dag worden opgevan-
gen krijgen een middagmaal en een vieruurtje. 
Kinderen die een halve dag worden opgevangen 
krijgen ofwel een middagmaal ofwel een vieruur-
tje.

 ● Om hygiënische redenen worden geen bereide 
voedingsmiddelen mee naar huis gegeven.

 ● Drank: niet bruisend water.

17. VERZORGING
Ouders staan zelf in voor de dagelijkse hygiënische 
verzorging. In principe worden er geen badjes gege-
ven. Wanneer uw kind zich erg vuil gemaakt heeft 
tijdens de opvang kan hiervan worden afgeweken. 
Handdoeken en gangbare verzorgingsproducten 
zijn aanwezig. Bijzondere verzorgingsproducten 
dient u zelf mee te brengen. 

18. KLEDIJ EN PERSOONLIJKE 
ZAKEN

 ● De ouders zorgen voor:

 - reserve kledij (ondergoed-bovenkleding-kous-
jes)voorzien van de naam;

 - zonnepet/-hoedje (voorzien van naam);

 - luiers (dagelijks en ruim voldoende tot het kind 
zindelijk is);

 - gemerkte flessen voor flesvoeding;

 - zo nodig een fopspeen (voorzien van naam);

 - (eventueel) troeteldier dat in de opvang blijft 
(wasbaar op 60 graden)

 ● ’s Morgens moet het kind gewassen en aange-
kleed zijn.

 ● Ouders geven geen waardevolle zaken of ei-
gen speelgoed mee. Bij schade of verlies is het 
kinderdagverblijf of de verzorgende niet verant-
woordelijk.

 ● Om veiligheidsredenen zijn sierraden niet toege-
staan.



19.GEZONDHEID
Vaccinatie
Ouders zorgen er voor dat het kind alle nodige vac-
cinaties heeft gekregen of zal krijgen volgens het 
vaccinatieschema van Kind en Gezin. Wij raden u 
aan het vaccinatieboekje in de luiertas te laten. Een 
niet gevaccineerd kind kan tijdelijk drager zijn van 
één van de ziektes waarvoor inenting voorzien is 
en mogelijk zuigelingen of niet immune zwangeren 
besmetten.

Zieke kinderen
Elk kind dat wegens ziekte zoveel aandacht vraagt 
dat de gezondheid en/of veiligheid van de andere 
kinderen niet meer gegarandeerd kan worden, of 
niet kan deelnemen aan de normale activiteiten van 
de opvang wordt niet toegelaten.

 ● Indien uw kind een temperatuur heeft boven de 
38,2° wordt het niet toegelaten in de opvang.

 ● Als een ziekte besmettelijk is bepaalt de huis-
arts wanneer het besmettingsgevaar geweken is 
en het kind terug toegelaten kan worden tot de 
opvang. De ouders of de contactpersoon wordt 
onmiddellijk op de hoogte gebracht bij ziekte of 
ongeval in de opvang. In overleg worden verde-
re stappen ondernomen.

 ● Vanaf 38,5°C koorts kan het kind een zetpil 
Perdolan (koortswerende medicatie) toegediend 
krijgen, gedoseerd volgens leeftijd en gewicht, 
mits schriftelijk akkoord van de ouders. 

 ● De kosten voor medische zorgen bij ziekte zijn 
ten laste van de ouders. Bij een ongeval in de 
opvang zijn de kosten ten laste van de verzeke-
ring overeenkomstig de algemene en bijzondere 
voorwaarden van de toepasselijke verzekerings-
polis.

 ● In geval van twijfel beslist de verantwoordelijke 
van de opvang of het kind kan blijven of niet, re-
kening houdend met het belang van het kind, de 
andere kinderen en de eventuele extra werklast.

De “Infectieziekteklapper voor kinderdagverblij-
ven” uitgegeven door Kind en Gezin dient als-
norm. 

Toedienen van medicatie
 ● In principe wordt er geen medicatie toegediend 

tijdens de opvang.

 ● De ouders vragen de arts bij voorkeur medica-
tie voor te schrijven die ’s morgens en ’s avonds 
door de ouders zelf kan toegediend worden.

 ● Indien uitzonderlijk medicatie moet toegediend 
worden dient men een attest van de arts mee te 
brengen. 

 ● Op de originele verpakking dient duidelijk ver-
meld te worden:

 - naam van de medicatie;

 - naam van de voorschrijvende dokter;

 - naam van het kind;

 - dosering; 

 - wijze van toediening;

 - tijdstip

 - duur van de behandeling en wijze van bewaren.

Medisch consult
Indien noodzakelijk zullen wij een arts raadplegen.

Meldingsplicht
Met het oog op het preventief beschermen van de 
medewerkers en de andere kinderen, zullen de ou-
ders medische problemen van hun kind die een ge-
vaar zouden kunnen opleveren of een verhoogde 
waakzaamheid van de verzorgende vergen, signa-
leren.
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20. KOSTEN VERBONDEN AAN 
DE OPVANG
Waarborg
De waarborg bedraagt € 250,- en dient uiterlijk 1 
maand voor de start van de opvangovereenkomst 
te worden gestort op het rekeningnummer van de 
Slabbertjes. Voor gezinnen met een gezamenlijk 
belastbaar inkomen vóór aftrekbare bestedingen la-
ger dan € 27000,00 is de waarborg € 50,00.

De waarborg wordt u volledig terugbetaald na  
betaling van alle facturen en onkosten bij het beëin-
digen van de opvangovereenkomst. 

Eventuele niet betaalde facturen met inbegrip van 
de kosten vermeld onder “wanbetaling” worden ver-
rekend met de waarborg.

Ouderbijdrage
U berekent zelf de ouderbijdrage op de webstek 
www.kindengezin.be van Kind en Gezin en bezorgt 
ons vóór de start van de opvang het attest inko-
menstarief.

Indien u moeilijkheden ondervindt om deze aan-
vraag zelf te doen kan u zich wenden tot de afdeling 
kinderopvang in het stadskantoor te Leuven.

Bij ontbreken van de vereiste documenten bij de 
start van de opvang is het maximum bedrag ver-
schuldigd tot wij in het bezit zijn van alle noodzake-
lijke documenten.

De ouderbijdrage dekt het geheel der verblijfs-
kosten met uitzondering van fles-en dieetvoeding. 
Luiers en voldoende reservekleding dient u zelf te 
voorzien.

Elk jaar wordt de ouderbijdrage, per 1 januari, op 
basis van het recentste aanslagbiljet geïndexeerd. 
Hiertoe bent u gehouden ons tijdig dit attest van 
K&G te bezorgen. Indien het attest niet tijdig wordt 
bezorgd zal de maximum bijdrage aangerekend 
worden.

Afwezigheid van het kind
Gerechtvaardigde afwezigheden. U betaalt het in-
komenstarief voor de dagen die u gereserveerd 
heeft in het opvangplan en voor eventueel extra 
afgesproken dagen. U heeft recht op een aantal 
afwezigheidsdagen waarvoor u niet betaalt (respijt-
dagen). 

Ook voor collectieve sluitingsdagen van de opvang 
betaalt u niet. U heeft recht op 18 dagen per volle-
dig kalenderjaar en voor een voltijds opvangplan. 
Een voltijds opvangplan is een opvangplan van 
minstens 5 dagen per week waarbij uw kind per dag 
meer dan 5 uur in de opvang verblijft.

Als u geen voltijds opvangplan hebt of later in het 
jaar start, zal het aantal dagen verhoudingsgewijs 
worden verminderd. Bij wijzigingen in het opvang-
plan worden de respijtdagen pro rata opnieuw be-
rekend. U vindt het resterend aantal respijtdagen 
steeds op uw factuur.

Niet gerechtvaardigde afwezigheden.
Dit zijn de afwezigheidsdagen bovenop de gerecht-
vaardigde afwezigheidsdagen. Niet gerechtvaardig-
de afwezigheidsdagen worden aangerekend aan 
de dagprijs met een minimum van € 15,00 per dag.
Een halve niet gerechtvaardigde afwezigheidsdag 
wordt aan een forfaitair bedrag van € 7,50 gefac-
tureerd.

Facturatie
De ouders ontvangen maandelijks, telkens voor de 
5de dag van de volgende maand een gedetailleerde 
rekening en een overzicht van de opvangprestaties. 
Op verzoek kan u de factuur via mail ontvangen. 
De betaling gebeurt binnen 10 werkdagen door 
overschrijving van het verschuldigde bedrag op het 
rekeningnummer dat op de overschrijvingsformulie-
ren staat vermeld. Bij de overschrijving vermeldt u 
de gestructureerde mededeling



Bijkomende kosten
 ● Na de voorziene opvanguren wordt een extra 

vergoeding aangerekend van € 7,50 per begon-
nen kwartier.

 ● Afvalverwerking wordt aangerekend aan € 0,46 
per opvangdag. Dit bedrag is jaarlijks aanpas-
baar

 ● Extra luiers worden per stuk aangerekend aan 
€ 1,50.

 ● Administratiekosten worden aangerekend aan € 
3,67 per kind per maand.

Voor bijkomende kosten zal u een aparte vermel-
ding op uw factuur ontvangen.

Wanbetaling
Bij niet tijdige betaling wordt u schriftelijk geïnfor-
meerd. 

Hebben wij uw betaling niet ontvangen de twintig-
ste van de maand volgend op de factuurdatum dan 
ontvangt u een schriftelijke aanmaning en betaalt 
u aanmaningskosten op uw volgende factuur als 
volgt: gewone herinneringsbrief: € 7,00; aangete-
kende brief: € 12,50

Indien u hierop niet reageert of er geen gunstig ge-
volg aan geeft, zal er steeds een bijkomende toe-
slag voor het verhalen van de incassokosten en 
verwijlintresten aangerekend worden. 

De opvang kan te allen tijde eenzijdig, zonder  
voorafgaandelijke ingebrekestelling en zonder rech-
terlijke tussenkomst door het kinderdagverblijf wor-
den beëindigd wanneer de verschuldigde ouderbij-
drage meer dan twee maanden niet werd betaald. 
Het bedrag van de toeslag zal overeenstemmen 
met de werkelijk gemaakte kosten om de verschul-
digde ouderbijdrage te innen.

21. ADMINISTRATIE
Voor de eerste opvangdag moeten wij in het bezit 
zijn van:

 ● Getekende opvangovereenkomst;

 ● Attest kindcode

 ● Inlichtingenblad;

 ● Toestemming eerste-zorgen

22. VERZEKERINGEN
Ons kinderdagverblijf beschikt over:

 ● een Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid 
met rechtsbijstand voor al haar medewerkers en 
de kinderen;

 ● een Verzekering voor persoonlijke ongevallen 
van de kinderen; (Deze verzekering is enkel 
geldig voor de opvang, niet wanneer de ouders 
aanwezig zijn)

 ● een brandverzekering voor de gebouwen en de 
inboedel.

U vindt de naam, het adres en het polisnummer in 
de bijlage van het huishoudelijk reglement
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Kinderdagverblijf De Slabbertjes
Mechelsevest 4 - 3000 Leuven
016 29 05 85 • 0474 30 24 66

info@deslabbertjes.be  
www.deslabbertjes.be 
BE13 8805 4239 4139

23. KLACHTENBEHANDELING
Een klacht zal in de eerste plaats geformuleerd 
worden bij één van de medewerkers, waarbij on-
middellijk zal gezocht worden naar een passende 
oplossing.

U kunt uw klacht ook schriftelijk formuleren en be-
zorgen aan de verantwoordelijke of aan een lid van 
het organiserend bestuur. Wij garanderen u dat elke 
klacht op een efficiënte en doeltreffende manier ge-
registreerd, behandeld en beantwoord wordt.

Is er geen vergelijk mogelijk, dan kan u zich steeds 
wenden tot de klachtendienst van Kind en Gezin, 
Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel. telefoonnummer 
02 5331414, e-mail: klachtendienst@kindengezin.be
 

24. OPZEGMODALITEITEN
 ● De opzegtermijn is zowel voor het kinderdag-

verblijf als voor de ouders vastgelegd op twee 
maanden. Bij het niet naleven van de opzegter-
mijn door de ouders wordt een vergoeding aan-
gerekend in functie van de resterende termijn.

 ● Opzeg door het kinderdagverblijf

 - Het kinderdagverblijf kan enkel bij gegronde re-
denen de opvang stopzetten na een schriftelijke 
verwittiging.

 - Bij het niet naleven van het huishoudelijk regle-
ment of bij wanbetaling zal de opvangovereen-
komst vroegtijdig worden opgezegd.

 - De opzeg van de opvangovereenkomst wordt 
aangetekend verstuurd en vermeldt de reden 
van de opzegging en de einddatum van de op-
vang.

25. CONTACTEN MET EXTERNEN
Wij hechten belang aan contacten met andere instan-
ties en personen die zich inzetten voor het welzijn van 
de kinderen, 
het gezin en hun omgeving.

 ● lokaal overleg 

 ● consultatiebureau Kind en Gezin

 ● eerste lijnszorg

 ● andere kinderopvangorganisaties

 ● ………

26. MAATSCHAPPELIJK RECHT
Alle betwistingen of geschillen behoren uitsluitend tot 
de bevoegdheid van de rechtbank van Leuven.



27. COÖRDINATEN VAN DE 
OPVANG/NOODSITUATIES
VZW Kinderdagverblijf de Slabbertjes`
Mechelsevest 4
3000 Leuven

Telefoonnummer: 016 290585
E mail adres: info@deslabbertjes.be

Ondernemingsnummer: 0411.972.064

Contactpersonen in geval van noodsituaties

Dagelijks verantwoordelijke: Heidi Poelmans
Gsm: 00 32 474 302466

Organiserend bestuur: schriftelijk bereikbaar onder 
gesloten omslag via het kinderdagverblijf 

Kind en Gezin: klachtendienst: 
klachtendienst@kindengezin.be

28. BIJLAGEN
 ● Opvangovereenkomst

 ● Inlichtingenformulier leefgroep baby´s

 ● inlichtingenformulier leefgroep peuters

 ● Formulier toestemmingen dringende medische 
zorgen

 ● Overzicht verzekeringen kinderdagverblijf de 
Slabbertjes

 ● Algemene privacyverklaring

 ● Toestemming verwerking persoonsgegevens

 ● Toestemming gericht beeldmateriaal
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