Praktische tips
Spreek af met de kinderoppas wat de kinderen mogen doen en
hoe laat ze in bed moeten.
Toon de kinderoppas waar de zekeringkast zich
bevindt, waar het toilet is, waar hij/zij iets mag nemen om te
drinken of te snoepen nadat de kinderen naar bed zijn, ...
Maak duidelijke afspraken met de kinderoppas rond het gebruik
van tv, computer, multimedia, ...
Zorg ervoor dat de kinderoppas
weet hoe hij/zij jou in
noodgevallen kan bereiken.
Geef de kinderoppas ook het
telefoonnummer van de huisarts
en/of de dokter van wacht.
Zorg ervoor dat je woning
veilig is voor de kinderoppas en
voor je kinderen.

Nog vragen of opmerkingen?
Aarzel niet om je plaatselijke coördinator te contacteren:

zodat je als gezin weet wat je
kan verwachten en wat niet
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Algemeen
Zoek je een kinderoppas als je af en toe naar een
vergadering, een etentje of een feest wil?
Ben je er graag eens een avondje tussenuit met je partner,
vrienden of familie?
Dan staat onze kinderoppasdienst voor je klaar!
Wij kunnen geen alternatief bieden voor crèche, onthaalouder
of buitenschoolse opvang. We vinden het belangrijk dit
occasionele karakter te benadrukken.
Onze kinderoppassers zijn trouwens geen gediplomeerde
onthaalouders of kinderverzorg(st)ers. De meerderheid zijn
studenten die heel graag met kinderen omgaan.
De kinderoppasdienst wordt georganiseerd door je
plaatselijke coördinator: een vrijwilliger van onschatbare
waarde!
Hou er rekening mee dat hij/zij niet kan garanderen dat voor
alle aanvragen een kinderoppas gevonden kan worden!

Een kinderoppas van de Gezinsbond komt bij jou om op je
kinderen te passen en met hen bezig te zijn.
Huishoudelijke taken (afwassen, poetsen, eten maken,
opruimen, strijken, …) behoren niet tot de opdracht van onze
kinderoppassers.
In principe haal je de kinderoppas thuis af en breng je
hem/haar na afloop terug naar huis.
Indien dit niet lukt, bespreek je dit vooraf met de coördinator
zodat een oplossing gezocht kan worden.
Respecteer de gemaakte afspraken rond de uren van vertrek
en thuiskomst.
Onze verzekering komt tussen bij
•
burgerlijke aansprakelijkheid van kinderoppas en kinderen
•
ongevallen die de kinderoppas overkomen tijdens en op
weg van/naar de oppasprestatie.
Bij laattijdig annuleren van een kinderoppas is het
minimumtarief verschuldigd en moet een prestatiebriefje
worden ingevuld.

Afspraken
Uitsluitend Gezinsbondleden
kunnen van onze dienst
gebruikmaken. Lid worden kan
via je afdeling of via www.gezinsbond.be/lidworden.
Schrijf je in bij je coördinator. Pas dan kan hij/zij voor jou een
kinderoppas zoeken.

Tarieven
Uurtarief

4 euro

Minimumtarief (minder dan 2 uur)

8 euro

Overnachting (van 22u tot 8u)

20 euro

Kostprijs prestatieboekje (5 briefjes)

7,50 euro

Vraag tijdig een kinderoppas aan: minstens drie dagen
vooraf! Hoe je dit moet doen, verneem je van je coördinator.
Hij/zij regelt alle aanvragen.

Een begonnen uur telt als een volledig uur en wordt dus
volledig aangerekend.

Na afloop van elke kinderoppasprestatie vul je een
prestatiebriefje in. Dit briefje is essentieel voor de verzekering!

Je betaalt het verschuldigde bedrag rechtstreeks aan de
kinderoppas.

