Contract naschoolse opvang
1

Kardinaal Sterckxlaan 5, 1860 Meise

Ondergetekende,

Telefoon 0475 43 66 33 Lieve 0476 30 37 80
(naam ouder(s)),

ouder(s) van

Website www.pagadder.com
Bankrekeningnummer 068-2472175-60
Ondernemingsnummer BE0888.214.647

(naam kind),

E-mail info@pagadder.com

geboren op
(geboortedatum
kind),

wonende te

(adres),

verbindt zich er toe haar/zijn kind toe te vertrouwen voor naschoolse opvang aan de opvanginstelling
Pagadder (hierna “opvanginstelling”) gedurende het schooljaar
(schooljaar)

tijdens de volgende dagen
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

(omcirkel).

2

De betaling gebeurt met de beurtenkaart, die ik verplicht vooraf zal kopen bij de opvanginstelling. Het aantal
beurten wordt afgestempeld naargelang het uur waarop mijn kind wordt afgehaald en in overeenstemming
met de uitgehangen tabel. Per opvangsessie worden minimum twee beurten afgestempeld. Beurtenkaarten
worden onder geen beding terugbetaald.

3

Als mijn kind niet het volledige schooljaar gebruik maakt van de naschoolse opvang moet dat minstens één
maand vooraf gemeld worden en mijn kind kan enkel geschrapt worden als haar/zijn plaats door een ander
kind ingenomen wordt.

4

Speelkleding en schoeisel kunnen in de opvanginstelling achtergelaten worden. De opvanginstelling is niet
verantwoordelijk voor achtergelaten kleding of van thuis meegebracht speelgoed.

5

De opvanginstelling is elke schooldag open van 15 tot 20 uur. Als mijn kind te laat wordt afgehaald, wordt
per 15 minuten een extra beurt aangerekend.

6

Ik mag, als ouder, te allen tijde de opvanginstelling bezoeken.

7

De opvanginstelling heeft een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten.

8

De opvanginstelling staat onder toezicht van Kind & Gezin. Ik kan, als ouder, altijd terecht bij Kind & Gezin,
Karel van Lotharingenstraat 4, derde verdieping, 3000 Leuven.

9

De opvanginstelling verbindt zich ertoe om op eenvoudige aanvraag jaarlijks fiscale attesten af te leveren.

10

Ik heb kennis genomen van het huishoudelijk reglement van de opvanginstelling en ga ermee akkoord.

11

Om veiligheidsredenen kan mijn kind enkel afgehaald worden door de ondergetekende(n) of door de
personen vermeld en elk door mij geparafeerd op keerzijde van dit contract.

12

Zowel de ouders als de opvanginstelling hebben een kopie van dit contract ontvangen.
Te Meise, op
(datum vandaag)

De opvanginstelling

De ouder(s)

(handtekening)

(handtekening)

