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1 Geldigheid 

De hieronder vermelde tarieven voor Bijdragen en kosten waarnaar verwezen wordt in het 

door u ondertekende Huishoudelijk reglement en de Schriftelijke overeenkomst Inclusieve 

Groepsopvang, zijn geldig vanaf 1 januari 2023. 

Wijzigingen in de prijzen zullen u steeds minstens twee maanden op voorhand schriftelijk 

meegedeeld worden. 

2 Wat meebrengen 

De ouders voorzien zelf luiers.  

In geval van nood voorzien wij luiers tegen een vergoeding van € 0,20 per luier. 

3 Halen en brengen 

Kinderen moeten worden opgehaald voor sluitingstijd.  Indien u om dwingende redenen niet op 

tijd kan zijn, gelieve de opvang dan tijdig te verwittigen.  

In onze opvang bent u te laat als u uw kind na 18:15 uur komt ophalen. 

In dat geval rekenen wij een boete aan van € 6,00 per begonnen kwartier. 

Deze bijkomende bijdragen zal u afzonderlijk vermeld terugvinden op uw factuur. 

4 Bijkomende bijdragen 

Naast voornoemde basisbijdrage worden voor volgende specifieke opvangkosten bijkomende 

financiële bijdragen aangerekend: 

Forfait voor containerkost   per kind € 0,32 voor een hele dag 

   per kind € 0,19 voor een halve dag 

 

Annuleringskost  Wanneer uw respijtdagen op zijn, 

wordt de dagprijs aangerekend. 

Ongerechtvaardigde afwezigheidsdag   De dagprijs wordt aangerekend 

 

Administratie en facturatiekosten     per kind per maand: € 3,83 

 

 

Als u een volledige dag hebt gereserveerd en uw kindje maar een halve dag blijft, wordt een 

halve respijtdag afgetrokken. Heeft u geen respijtdagen meer over, dan betaalt u 60% van de 

dagprijs. 

Deze bijkomende bijdragen zult u afzonderlijk vermeld terugvinden op uw factuur.  

5 De waarborg 

Voor de effectieve start van de opvang, ook bij eventuele occasionele opvang, dient per 

opgevangen kind een waarborgsom betaald te worden op de rekening van OLO-Rotonde vzw.   

U zal hiervoor van onze administratie een factuur ontvangen met de betalingsgegevens en de 

correcte mededeling om te vermelden bij de betaling.  

Het bedrag van de waarborgsom wordt bepaald als volgt: 

Per opgevangen kind  € 250,00 

Voor een alleenstaande ouder of tweeling  € 125,00 

Kan u genieten van het sociaal tarief  €   50,00 
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Indien echter het gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen lager is dan de volgens de regelgeving 

bepaalde grens van €29.599,43 (bedrag 2022) dan mag de opvang maximaal € 50,00 vragen. 

Wanneer deze grens aangepast wordt zal Tierlantijn deze eveneens toepassen.  

6 Bijdrage van het gezin 

Tierlantijn De Blokkedoos, Essen en Kapellen worden gedeeltelijk gesubsidieerd door Kind en 

Gezin en werken met het systeem van IKT-mix. Voor de niet-gesubsidieerde opvangplaatsen 

rekenen we een vaste dagprijs aan van 29 € per dag. Voor een halve dag (<5u) vragen we 

17,5 €. Alle maaltijden (uitgezonderd flesvoeding) zijn in de prijs inbegrepen.  

In het Huishoudelijk Reglement vindt u meer toelichting over IKT mix.  

 

7 Ondertekening 

 

Datum van ontvangst van deze bijlage bij het 

Huishoudelijk Reglement en de Schriftelijke overeenkomst: ____________________________ 

  

Voor ontvangst en kennisname : 

Naam:  _______________________________________  

 

 

Handtekening:  _______________________________________  


