huisreglement
de babyloft
Openingsuren
" De Babyloft" is elke werkdag open van 7u30 tot 18u30.
De kinderen worden ten laatste om 18u30 afgehaald.
Na 18u30 wordt er per beginnend kwartier 5 euro aangerekend.

De opvangprijs en betalingsvoorwaarden
Per dag is het 27 euro. Er wordt gewerkt met een vast bedrag in de maand, ongeacht het kind de hele
maand aanwezig geweest is of niet. Het bedrag voor full-time opvang (5 dagen in de week) is 518 euro.
Daarin zitten 6 weken verlof gerekend op jaarbasis. Wij werken enkel met kinderen die full-time komen .
Indien 2 kinderen van hetzelfde gezin full-time komen wordt er een forfait aangeboden van 24 euro per
dag. Uitgerekend op jaarbasis is dat 460 euro per maand per kind. Er wordt betaald via overschrijving.
Rekeningnummer: BE78 3630 4451 7986
Er wordt bij de inschrijving een voorschot van 250 euro gevraagd. Dit voorschot wordt verrekend bij de
laatste betaling. Dit voorschot garandeert u een plaats in " De Babyloft" . Indien uw kind "De Babyloft"
vroegtijdig verlaat dient een vooropzeg van 6 maand in acht genomen te worden. De betaling dient te
gebeuren de eerste week van de beginnende maand.
Na twee weken van niet betaling wordt uw kindje geweigerd en pas terug aanvaard na betaling van het
achterstallige bedrag.

Verlofperiode
De verlofperiode wordt tijdig meegedeeld in het begin van het nieuwe jaar.

Aanwezigheid
Indien uw kindje niet komt, dan bent u verplicht de opvang daags voordien of (bij ziekte) de dag zelf
voor 9u te verwittigen . U kan telefonisch verwittigen op GSM 0498/54.55.32 (Ilse)
0487/84.24.20 (Inge)
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Opzegtermijn
Er is een opzegtermijn voorzien van 6 maand, de opzegtermijn geldt evengoed voor de kinderopvang als
voor de plaatsende ouders

Zieke kinderen
Indien uw kindje een bacteriële of virale infectie heeft kan het niet naar de opvang komen. Als uw kindje
38,5 graden heeft of meer wordt u vriendelijk verzocht uw kindje zo snel mogelijk af te halen.

Mee te geven door de ouders:
- voldoende luiers
- reservekledij
- Fopspeen
- Een doudou of knuffeltje
- flesjes met voldoende water om de melk te maken of borstmelk.
- doos met melkpoeder (duidelijk juiste hoeveelheid vermelden aub.)
- Pantoffeltjes wanneer uw kindje zijn eerste stapjes zet.
- slaapzak

Verzekering
Burgerlijke Aansprakelijkheid afgesloten.

Heen en weer schriftje
Eens uw kindje bij ons komt willen we u graag op de hoogte houden van de eet- en slaapmomenten en
van onze dagelijkse bezigheden.
Daarvoor werken we met een heen en weer schriftje. In dit schriftje mag u ook zelf schrijven, zoals
voedingen of eventuele medicatie of vorderingen die uw kindje maakt...
Als wij medicatie moeten toedienen is het verplicht om een bewijs van de dokter in het schriftje te
kleven. Daar moet dan vermeld staan hoelang en hoeveel er medicatie moet worden toegediend.
De heen en weer schriftjes worden geschreven tot de kinderen 1jaar zijn.

Fiscale attesten
De opvang verbindt zich ertoe om aan de ouders de nodige wettelijke fiscale attesten uit te reiken.
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Problemen en klachten
Indien er zich problemen voordoen of u hebt klachten over de werking van de opvang of u gaat niet
akkoord over de omgang met uw kindje dan kan u steeds een gesprek vragen. U kunt een rechtmatige
en verantwoorde klacht ook melden bij de klachtendienst van Kind en Gezin : Hallepoortlaan 27 te 1060
Brussel, 02/533.14.14

Ziekte en verwondingen
Indien er zich een ernstige ziekte of koortsaanval manifesteert gedurende de dag en er is geen arts
vermeld op de inlichtingsfiche, gaan de ouders akkoord dat de opvang contact opneemt met Dr. Julie
Kwembeke
Indien de opvang vindt dat een verwonding te ernstig is en de ouders zijn onbereikbaar, dan gaan de
ouders akkoord dat het kind naar de dichtstbijzijnde spoedopname wordt gebracht, eventueel met een
ambulance indien dit nodig blijkt.

Toegang van de opvang voor de ouders
De ouders hebben het recht op elk moment van de dag de opvang te betreden. U heeft dan ook
toegang tot elke ruimte waar uw kind komt.

Verzorging en hygiëne
De kinderen komen gewassen en gekleed naar de opvang. De opvang zorgt voor de nodige verzorging.
Gelieve uw kind niet in een broek- of kruippak te brengen, dit is heel onhandig om ze te verluieren.

Mellestraat 109-110 | 9050 Gentbrugge | (0)498 54 55 32 | info@debabyloft.be
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