
 

Kinderclub De Regenboog – FRIGOFICHE 

 

PRAKTISCHE INFORMATIE 
 

 

Verantwoordelijke: Sanne Horemans   Kinderclub De Regenboog 

014 50 71 14      014 51 88 93 en 0495 53 35 17 

 

kinderopvang@vorselaar.be  

 

www.vorselaar.be 

www.i-school.be/login 

 

Open 

Schooldagen: 7u – tot begin van de lessen en einde van de lessen – 18u30 

Vakantiedagen en schoolvrije dagen: 7u – 18u30 

 

Wat breng je mee? 

Lunchpakket en gezond tussendoortje (10u en 15u): fruit, groente, droge koek, water 

Reservekledij en pampers, indien nodig. 

 

 

 

PRIJS 
 

 

1. Voor – en naopvang:    0.90 euro / begonnen half uur. 

2. Vakantiedagen en schoolvrije dagen:  11.50 euro voor opvang > 6 uur 

      6.50 euro voor opvang van 3 uur tot 6 uur 

      4.50 euro voor opvang < 3 uur 

3.  Woensdagnamiddag:   goedkoopste tarief afhankelijk van de verblijfsduur 

(per half uur of per periode) 

4.  Opvang middagslapers:   5,00 euro (vast tarief per kind) 

 

Bij gelijktijdige opvang van meerdere kinderen uit hetzelfde gezin: 25% korting. 

 

Sociaal tarief ( = 50%) kan toegekend worden op basis van het inkomen.   

 

Je krijgt elke maand een factuur van de Kinderclub. 

Wij innen uw betalingen via domiciliëring. 
 

Betaal je te laat, dan krijg je hiervoor een 1ste aanmaning. 

Betaal je nog niet, wordt een 2de aanmaning aangetekend opgestuurd: 15 euro 

Betaal je nog steeds niet, wordt er een schorsingsbrief aangetekend en gewoon verstuurd: 17.50 

euro 
 

Een fiscaal attest ontvang je voor kinderen tot 12 jaar op basis van betaalde opvang. 



 

KINDEROPVANG RESERVEREN EN ANNULEREN 
 

 

1. Voor - en naopvang: NIET reserveren 

 

2. Opvang op vakantiedagen en schoolvrije dagen:  STEEDS online reserveren via  

www.i-school.be/login 

 Start reservaties wordt vooraf meegedeeld.  Zie ook www.vorselaar.be 

 Tot 7 dagen (tot 9u) vooraf annuleren = gratis 

 Minder dan 7 dagen vooraf annuleren = 6 euro 

 Niet annuleren en niet komen = dagprijs 

 

3. Middagslapers: STEEDS online reserveren via www.i-school.be/login 

 Reserveren kan tot 11u 

 Tot 2 dagen (9u) vooraf annuleren = gratis 

 Minder dan 2 dagen vooraf annuleren = 2.50 euro 

 Niet annuleren en niet komen = vaste prijs middagslapen 

 

Geen extra kost indien doktersbriefje, werkgeversattest, bewijs van een overlijden: bezorgen  

voor de 3de van de volgende maand. 

 

1 joker per jaar per kind wordt automatisch ingezet bij de eerste extra kost. 

 

LET OP: als je op de reservelijst staat en je hebt deze plaats niet meer nodig, moet je deze  

plaats ook annuleren. 

 

 

 

MEDISCH 
 

Meld altijd als je kind medicatie krijgt, ook als de opvang niets moet doen. 

De opvang kan enkel medicatie geven als u ons een voorschrift van arts of apotheker 

bezorgt. 

 

 

Meld altijd als je kind allergisch is voor iets.  Maak afspraken met de 

opvang.   

 

 

Kinderen die ziek zijn, kunnen niet naar de opvang komen.  Wordt je kind ziek tijdens de 

opvang, contacteren we de ouders of een opgegeven contactpersoon. 

 

 

 

Het volledige huishoudelijk reglement hebt u ontvangen bij inschrijving en kan u nalezen op 

www.vorselaar.be 

 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi00oCCqJXVAhXIKlAKHTELAWEQjRwIBw&url=http://www.driegasthuizengroep.nl/services/extra-services/allergenen.html&psig=AFQjCNH2_utI6mDLcD4lDtu-m1v05t7raw&ust=1500552552805567

