Minicrèche Habibi
Eikelstraat 41 B
9900 Eeklo
09/251 53 74
info@minicreche-habibi.be
www.minicreche-habibi.be

Hoe inschrijven?


Waarborg: Bij inschrijving vragen we u een waarborg van € 100 te storten op rekeningnummer
BE17 0015 5146 8621 t.a.v. minicrèche KISME VZW - Beukenstraat 1 - 9900 Eeklo met vermelding
“waarborg + naam ouders”. Indien u kan genieten van een sociaal tarief, wordt de borg herleid naar
€ 50. De inschrijving is pas definitief na ontvangst van de waarborg.
Deze waarborg wordt, wanneer uw kindje de minicrèche verlaat, terugbetaald na betaling van alle
facturen en nadat alle verplichtingen nagekomen zijn.



Attest inkomenstarief: Om uw inschrijving te vervolledigen moet u, 1 maand vóór start van de
opvang, een attest inkomenstarief (kindcode) aanvragen op de website van Kind & Gezin:
https://mijn.kindengezin.be/. Op dit attest staat het dagtarief, dit wordt berekend aan de hand van
uw gezamenlijk inkomen (terug te vinden op uw laatste aanslagbiljet).



Inschrijvingsmapje: We vragen om steeds alle documenten in het inschrijvingsmapje in te vullen, zo
beschikken we steeds over alle nodige gegevens. Gelieve ons ook steeds op de hoogte te brengen
van eventuele wijzigingen. Het inschrijvingsmapje en het attest inkomenstarief bezorgt u vóór start
van de opvang aan de verantwoordelijke.



Wijziging uren en dagen: Een wijziging van de uren en dagen is mogelijk na afspraak met de
verantwoordelijke en afhankelijk van de beschikbaarheid.



Stopzetting: Bij stopzetting van de opvang door de ouders, dient dit schriftelijk te gebeuren met
een opzegtermijn van 2 maanden.

Wat in geval van ziekte en/of afwezigheid?




Algemene voorwaarden: zie ons huishoudelijk reglement.
In geval van ziekte of afwezigheid moet dit voor 8u30 telefonisch gemeld worden aan de
minicrèche. Gewettigde afwezigheden moeten gestaafd worden door een doktersattest.
Het vervoer van een ernstig ziek kind gebeurt enkel door de dienst 112.



Dokterskosten en eventuele ziekenhuiskosten worden door de ouders betaald.



Medicijnen mogen enkel toegediend worden op vertoon van een doktersattest met daarop
duidelijk de frequentie en hoeveelheid.

Wat breng ik mee naar de minicrèche?


voldoende flesvoeding: flesjes gevuld met water en poeder in aparte potjes



1 pak luiers



fopspeen en knuffel



2 reserve body’s



1 paar kousen



2 setjes reservekledij



1 koortsthermometer



1 paar pantoffeltjes met zachte zool (Bobux, …)

Onderstaande producten vragen wij éénmalig mee te brengen:


3 flessen bodymelk of hydraterende lotion 500 ml (Galenco, Corine de Farme, …)



1 tube Inotyol of Dactozin pasta



1 doos unidoses fysiologisch water voor neus



1 pot Sudocrem of Dermacrem 250 gr

Per kind wordt door de verantwoordelijke een dossier opgemaakt, met de volgende documenten:
 De ondertekende overeenkomst
 De inlichtingenfiche van uw kind
 Het vaccinatieschema
 Verklaring gezinssituatie
Deze gegevens worden niet aan derden overgemaakt. Enkel de ouders kunnen inzage krijgen in het dossier
van hun kind.

