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1 Geldigheid 

De hieronder vermelde tarieven voor de bijdragen en specifieke kosten waarnaar verwezen 

wordt in het door u ondertekende huishoudelijk reglement en de schriftelijke overeenkomst  

zijn geldig vanaf 10 januari 2022.  

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

meegedeeld worden. 

1.1 Tarieven voor de bijdrage 

Voor- en naschoolse opvang 

Eén kind in de opvang 

- de prijs per begonnen half uur is € 1,25 

 

Vakantieopvang 

Eén kind in de opvang: 

- minder dan 3 uur: € 4,90 

- tussen 3 en 6 uur: € 7,25 

- meer dan 6 uur: € 14,50 

 

Kortingen en sociaal tarief: 

Vanaf meerdere kinderen in de opvang, wordt er 25% in mindering gebracht ten opzichte van 

bovenvermelde tarieven. 

Volgende kinderen kunnen genieten van een sociaal tarief (50% korting): 

- kinderen met een specifieke zorgbehoefte  

- Kinderen uit een gezin met een gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen lager dan de 

volgens de regelgeving bepaalde grens van € 29.050,38€ (2021)* 

- kinderen van medewerkers van olo vzw  

*Wanneer deze grens aangepast wordt, zullen wij deze uiteraard eveneens toepassen. 

 

1.2 Specifieke kosten 

 

Afhalen na sluitingstijd 

 € 6.00 per begonnen kwartier per kind, zowel voor buitenschoolse  als voor vakantieopvang 

 

Dossier niet in orde 

€  3.00 extra per begonnen opvangdag 

 

Geen reservatie  

Indien er op dat ogenblik plaats vrij is, zal uw kind toch opgevangen worden.  De opvangtijd 

wordt genoteerd en er wordt een extra kost aangerekend van € 3,00. 
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Te laat of niet annuleren zonder geldig bewijs 

Tijdens het schooljaar wordt er een kost aangerekend van € 3,00 per dag per kind.  

Tijdens de vakanties wordt er een kost aangerekend, gelijk aan de normale dagprijs voor uw 

gereserveerde uren voor die dag. 

U heeft bij aanvang van een nieuw schooljaar recht op een aantal afwezigheidsbriefjes die u in 

bepaalde gevallen kan gebruiken bij laattijdig annuleren. 

Indien u reserveerde op een dag van een uitstap en uw kind komt toch niet, dan zijn wij 

genoodzaakt om bijkomend de kost aan te rekenen die wij voorafgaandelijk reeds maakten. 

Enkel bij het voorleggen van een ziektebriefje voor die dag, zal er geen kost aangerekend 

worden. 

 

Na 3 afwezigheden zonder verwittigen, schrappen wij uw kind van de reservatielijst. Dit zal u 

ook telkens mondeling meegedeeld worden na elke afwezigheid.  

Al de bijkomende bijdragen zal u afzonderlijk vermeld terugvinden op uw factuur. 

 

1.3 Tarief van de bus 

De prijs van een rit met het busje is € 0,36 per rit. 

 

1.4 De waarborg 

Door nieuwe gezinnen, ook bij eventuele occasionele opvang, dient vóór de effectieve start van 

de opvang 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 gezin  € 50,00 

Kan u genieten van het sociaal tarief  € 25,00 

 

 

2  Ondertekening 

 

Datum van ontvangst van deze bijlage bij het 

huishoudelijk reglement en de schriftelijke overeenkomst: ____________________________ 

  

Voor ontvangst en kennisname : 

Naam.:  _______________________________________  

 

 

Handtekening  _______________________________________  


