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CONTACTGEGEVENS

i = jaarlijks 
belastbaar 

inkomen
TARIEF

per vakantie-
dag of school-

vrije dag

minimum prijs 
per opvang-

prestatie

per extra 
begonnen 

halfuur

i > € 38 847,76
Algemeen 

tarief
€ 14,00 € 1,80 € 0,90

€ 25 898,20 < 
i < € 38 847,76

1e 
uitzondering

€ 8,40 € 1,08 € 0,54

i < € 25 898,20
2e 

uitzondering
€ 4,20 € 0,72 € 0,36

Je tarief wordt berekend aan de hand van je 'bewijs van jaarlijks in-
komen'. Dit is een kopie van het officiële aanslagbiljet 2017-2018. Dit 
moet ieder jaar in september binnen gebracht worden. Heb je geen 
aanslagbiljet? Vraag ons welk document je binnen kan brengen.

Tot de maand waarin je bewijs van inkomen ingediend is 
betaal je automatisch het algemeen tarief.

LOCATIEVERANTWOORDELIJKEN
(pedagogische vragen, programma’s, algemene info over de werking)

 
Voor de werking in de Kogelstraat kan je terecht bij
• Dorien Van Dam - dorien@debuiteling.be - 0492/72 79 34

Voor de werking in Mabo kan je terecht bij
• Leila Vansumere - leila@debuiteling.be - 0493/25 80 99

Voor de werking in Sint-Joris kan je terecht bij 
• Koen Rijks - koen@debuiteling.be - 0493/25 81 00

Voor de werking in Nieuwland kan je terecht bij 
• Steffi Van Sanden - steffi@debuiteling.be - 0490/56 67 11

Voor de werking in Vorst kan je terecht bij 
• Ingrid De Hondt - ingrid@debuiteling.be - 0492/72 79 33

Voor de werking in Sint-Joost kan je terecht bij 
• Ramazan Yalaz - ramazan@debuiteling.be - 0490/44 61 72

 
DIRECTEUR 

(algemeen, personeel, klachten e.d.)

• Geert Meys - geert@debuiteling.be - 0492/72 79 30

ADMINISTRATIEF VERANTWOORDELIJKEN 
(inschrijvingen, facturatie)

• Josiane Willemse - josiane@debuiteling.be - 0491/61 67 49
• Hava Aydogan - hava@debuiteling.be - 0499/51 88 89

TARIEVEN 2019-2020

Surf naar DEBUITELING.BE voor  
de openingsuren van onze verschillende 
locaties, voor ons volledig huishoudelijk 
reglement en voor meer info over onze 

werking.

ONS HOOFDKANTOOR 

Hopstraat 7, 1000 Brussel
info@debuiteling.be - 02/223 48 22

Openingsuren:
Maandag  13u - 16u
Dinsdag 9u - 13u
Donderdag 13u - 17u 
                            andere momenten op afspraak
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VOORINSCHRIJVINGEN VOOR SCHOOLOPVANG

WELKE LOCATIES?
 
In de locatie Vorst moet er vooraf ingeschreven worden voor woensdag 
namiddag. Neem contact op met de verantwoordelijke voor meer info. 

In de locaties Kogelstraat en Mabo werken we met voorinschrijvin-
gen voor de opvang voor en na school. Zo willen we zorgen dat de 
opvang een fijne, rustige en speelse plek blijft voor iedereen. Hieron-
der lees je hoe je je kind correct inschrijft voor de voor- en naschool-
se opvang in deze twee locaties. Je vindt de meest recente informa-
tie over het inschrijven voor onze schoolopvang op onze website:  
www.debuiteling.be/inschrijven-voor-schoolopvang/ 

WANNEER RESERVEREN?

De inschrijvingen voor de voor- en naschoolse opvang starten vanaf de 
maand oktober, ongeveer een week voor de maand begint. De eerste 
dag waarop je kan inschrijven is telkens een dinsdag of een donderdag, 
vanaf 8 uur 's ochtends. Voor de maand september moet je nog niet op 
voorhand inschrijven. 

De inschrijvingen voor een bepaalde dag sluiten wanneer de opvang vol 
zit. Het is dus belangrijk om op tijd in te schrijven, de plaatsen zijn be-
perkt. De inschrijvingen voor een bepaalde dag sluiten ten laatste om 
11 uur op de dag zelf voor de avondopvang en voor de ochtendopvang 
van de volgende dag. Inschrijven kan dus zo lang die dag niet volzet is, 
tot 11 uur.

Een overzicht van de startdagen van de inschrijvingen voor oktober tot 
juni vind je terug op onze jaarkalender:
www.debuiteling.be/jaarkalender/
en op het overzicht van de inschrijvingsperiodes:
www.debuiteling.be/overzicht-inschrijvingsperiodes/

Zorg ervoor dat je op tijd reserveert als je kind ingeschreven is voor een 
atelier! Je bent dan niet automatisch ingeschreven voor de opvang!

HOE RESERVEREN? 

Voor je kan reserveren voor de schoolopvang, moet je algemeen kind-
dossier volledig in orde zijn.

De meest recente informatie over hoe je moet reserveren vindt je terug 
op www.debuiteling.be/inschrijven-voor-schoolopvang/, je kan ook 
langs komen in ons hoofdkantoor of meer info vragen aan de verant-
woordelijke van je locatie.

We behandelen alle reservaties strikt chronologisch. Eerst gereserveerd  
hebben is eerst plaats krijgen, hoe je ook reserveert (thuis of bij ons).

HOE ANNULEREN?

Ieder jaar kan je gebruik maken van 5 jokers om een opvangmoment te 
annuleren. Je kan een joker inzetten tot 11 uur op de dag zelf voor de 
avondopvang of de dag op voorhand voor de ochtendopvang. Met een 
joker kan je 5 keer per jaar kosteloos een opvangmoment annuleren. 
Dit kan via e-mail (inschrijven@debuiteling.be) of telefonisch (02/223 
48 22).

WAT ALS... 

Je kind ingeschreven is, maar niet naar de opvang komt? 
Dan wordt 1,5 uur opvang aangerekend op je factuur.

Je kind naar de opvang komt, maar niet ingeschreven was?
Dan wordt 1,5 uur extra aangerekend op je factuur.

Je kind niet kan komen wegens ziekte of een ongeval? 
Dan moet je tijdig verwittigen via e-mail (inschrijven@debuiteling.be) 
of telefonisch (Kogelstraat 0492/97 07 36, Mabo 0495/24 11 66). Als je 
binnen de 48 uur een ziektebriefje binnen brengt, dan worden er geen 
extra kosten aangerekend op je factuur.

Lees meer veel gestelde vragen op:  
www.debuiteling.be/inschrijven-voor-schoolopvang/


