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Inlichtingen: 

Voor allerhande inlichtingen kan U bij ons terecht op onderstaand nummer 

of email adres 

 

Kabouterland 

Brusselsesteenweg 97 

1860 meise 

 

Verantwoordelijke: 

April Nancy 

 

Bereikbaarheid in noodgevallen: 

0472.511.899 

We willen met aandrang vragen dit nummer enkel te gebruiken in 

noodgevallen buiten de openingsuren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Openingsuren en sluitingsdagen 

 

Kabouterland is open van maandag tot vrijdag 

 

Onze uren zijn van 7u30 tot 18u00 

 

 

 

Onze sluitingsdagen worden over het jaar verdeeld 

 

Pasen : 1 week 

 

Groot verlof : laatste 2 weken juli en eerste 2 weken augustus 

 

Kerstvakantie : 2 weken 

 

Feest – brugdagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verzekering: 

 

Kabouterland heeft een verzekering “burgerlijke aansprakelijkheid” voor 

het personeel en de kinderen , alsook een verzekering tegen lichamelijke 

letsels voor de kinderen afgesloten. 

 

Klachten en voorstellen 

 

Indien er klachten of voorstellen zijn aarzel niet om die met ons te delen , 

zo kunnen wij er samen kijken wat er voor verbetering mogelijk is. 

U kunt ook steeds terecht bij kind en gezin : 

 

Kind en gezin klachtendienst 

Hallepoort 27 

1060 Brussel 

Tel: 02/533 14 14 

e-mail : klachtendienst@kindengezin.be 
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Wederzijdse afspraken tussen ouders en kabouterland 

 

Opvangplan : 

 

De startdatum van opvang worden schriftelijk vastgelegd. 

Deze is zowel bindend voor de ouders als voor kabouterland. 

 

Elke wijziging wordt schriftelijk vastgelegd tussen ouders en de 

verantwoordelijke. 

 

Breng – en afhaalmomenten 

 

Wij verzoeken de ouders de kindjes voor 9 uur te brengen zodat we 

samen onze activiteiten kunnen beginnen. 

S’avonds worden de kindjes 5 min. Voor sluitingstijd afgehaald. 

Ouders die door omstandigheden hun kindje niet tijdig kan afhalen dienen 

ons zo snel mogelijk te verwittigen. 

Na 18u zal er een boete van 5 € per begonnen kwartier aangerekend 

worden. 

 

Documenten 

 

Al de documenten moeten in orde zijn alvorens het kindje naar de creche 

komt. 

Contract 

Overeenkomst van opvang en betaling 

Goedkeuring intern reglement 

Papieren van de privacy 

Inlichtingsfiche van het kind 

 



Voeding 

 

Peuters :  

Wanneer de kindjes binnenkomen wordt er verwacht dat ze thuis ontbeten 

hebben. 

Om 11u is het tijd voor het middagmaal. 

Het menu word U iedere dag meegedeeld op het daarvoor voorziene bord. 

In de namiddag krijgen de kindjes een vieruurtje.  

 

 

Baby’s : 

Voor de baby’s word er voeding meegebracht. In geval van melkpoeder 

vragen wij een doos mee te brengen en een flesje dat in de creche blijft, 

Indien borstvoeding is er plaats voorzien in de diepvries voor een paar 

reservevoedingen te hebben. 

Vast voedsel word gegeven in overleg met de ouders. 

 

Meebrengen 

Reservekledij 

Tutje , knuffeltje  

Medicatie voor de koorts 

Zonnecreme met hoge factor en zonnehoedje 

Pampers 

Luierzalf 

 

 

Vaccinaties 

 

Wij verwachten dat alle vaccinaties die wettelijk verplicht zijn in orde zijn 

 



Ziekte – ongeval 

 

In geval van ziekte zal het kind enkel toegelaten worden met een 

doktersattest waar bevestigd word dat het geen besmettelijke ziekte heeft 

anders zal het kindje geweigerd worden. 

De leidinggevende heeft het recht om te beslissen of het kindje wel al dan 

niet mag komen 

 

Regeling wanneer je kindje ziek wordt of een ongeval krijgt 

tijdens de opvang 

 

Wanneer het kind ziek word tijdens de opvang zal de leidinggevende 

contact opnemen met de ouders , daarbij zal afgesproken worden wat er 

moet gebeuren. 

 

Medicatie 

 

Vrije medicatie zal enkel toegediend worden na overleg met de ouders. 

Alle andere medicatie zal enkel met doktersvoorschrift toegediend worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Financiële bepalingen 

 

Bijdrage van het gezin 

 

De dagprijs voor de opvang bedraagt 26€ per ingeschreven dag aanwezig 

of niet, van dit bedrag trekt U 11.20 euro per dag terug bij uw 

belastingsaangifte en wij werken ook met het aaron systeem en daarvan 

trekt U 3.25euro per aanwezige dag terug en dat word iedere maand 

uitbetaald bij het groeipakket. 

 

Waarborg 

 

Per ingeschreven kind word er een waarborg van 250€ aangerekend. 

De inschrijving is pas definitief zodra de waarborg ontvangen is. 

Opgelet 

De waarborg wordt enkel teruggestort wanneer het kindje op afgesproken 

datum naar school gaat. Vanaf het moment dat de waarborg gestort word 

zal de regel toegepast worden van niet terugbetaling bij vroegtijdige 

opzegging zelfs al komt het kindje nog niet naar de creche . 

 

Storten waarborg 

Bedrag :250€ 

Rekeningnummer : be47734007088180 

Mededeling : waarborg + naam  

 

Betalingsregeling 

 



De maandelijkse betaling wordt op het einde van de maand meegegeven 

via overschrijving en email . De betaling dient te gebeuren voor de 4de van 

de maand. 

 

 

 

Fiscaal attest 

 

Kind en Gezin verbindt zich ertoe jaarlijks een fiscaal attest te bezorgen 

 

Opzegging van de ouders 

 

De ouders hebben het recht het contract op te zeggen mits een opzeg van 

2 volle maanden.Deze periode van opzeg is verplicht betalend . De opzeg 

kan slechts gebeuren op het einde van elke maand en gebeurd per 

aangetekende brief op naam van April Nancy. 

Opzegging van kabouterland 

 

Kabouterland kan de opvang onmiddellijk beëindigen wanneer het intern 

reglement niet wordt nageleefd. 


