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                     Bijlage 1: Huishoudelijk reglement              IBO Kakelbont 

voor gebruikers – Prijs 
                           
  

 Tarieven voor de opvang  zijn conform de wettelijke bepalingen en zijn onderhevig aan 
 indexering: 
 

• voorschools: €0,88 per begonnen half uur (met een maximum van 1 uur) 
• naschools:  €0,88per begonnen half uur 
   €1,10 voor een gevarieerd vieruurtje 

• woensdagnamiddag: voordeligste tarief naargelang duurtijd opvang 
    (ofwel tarief half uur/ ofwel tarief schoolvrije dagen) 

• vakantie- en schoolvrije dagen (van de scholengemeenschap Sint-Lodewijkscollege en Stedelijke Basisschool St-Michiels): 
     €13,40 voor een hele dag (meer dan 6 uur) 
    €7,20 voor een halve dag (van 3 uur tot 6 uur) 
    (een halve dag is een voormiddag tot maximum 13.30u of een namiddag vanaf 13.00u)  

    €4,75voor een derde dag ( minder dan 3 uur) 
    (enkel indien er geen middagmaal genuttigd word, anders wordt er een halve dag aangerekend) 

     
 Er wordt 25% vermindering verleend ENKEL op de totale ouderbijdrage voor de opvangtijd     

       (= exclusief vieruurtje/warme maaltijd/daguitstappen/zwemmen,…), bij de opvang door  

       meerdere kinderen uit eenzelfde gezin op eenzelfde dag, binnen hetzelfde gezinsdossier. 

Voor elke annulatie van de opvang tot de vooraf bepaalde datum en voor herhaaldelijke 

wijzigingen in de opvangdagen wordt €5 verwerkingskost aangerekend. 

Na deze datum wordt elke ingeschreven dag aangerekend, tenzij men een bewijs van ziekte, 

uitgeschreven in de periode van de ziekte en binnengebracht binnen de 8 dagen, kan voorleggen. 

Voor de volgende diensten worden er extra kosten aangerekend:  

 €3,28 voor een warme maaltijd (enkel op woensdag, vakantie- en schoolvrije dagen, niet op daguitstappen)  

 €1,10 voor een gevarieerd vieruurtje (elke dag te verkrijgen, niet op daguitstappen) 
 

 €4,5 voor een zwembeurt  
 €8 voor een daguitstap (op vooraf gemelde datums in de vakanties) 

    
 €10 administratieve kost per kind bij ophalen buiten de openingsuren.     
              €10 administratieve kost en de volledige opvangduur van die dag per kind bij niet respecteren 
 van de opgelegde registratieprocedure. 

(= met uw persoonlijke gezinscode niet zelf uw kind(eren) aan –en/of afmelden in de computer aan de balie of op het registratieblad)
  
 

Voor de facturatie dient men met de volgende administratieve kost rekening te houden: 

•  Facturatiekost 3,67€ per factuur (1 factuur per gezin), wie kiest voor domiciliering betaalt slechts 
0,67€ . Bij 2 maal niet uitgevoerde gedomicilieerde betaling vervalt de korting van 3€. 

 
  
 


