
 
 

Paraaf vraagouders: 

Algemene voorwaarden Gastouder Marleen. 

Openingstijden: 

Van Maandag tot met Vrijdag 7:00/ 19:00 daarna in overleg. 

Gastouder Marleen vangt kinderen op in de leeftijd van 0-13 jaar. 
 

Uurtarief/ betaling: 

Uurtarief per 1-1-2022 5,70 per uur.  

Naast het uurtarief van de gastouder betalen de ouders bureaukosten aan het 

gastouderbureau, zoals vastgelegd is in de wet kinderopvang. 

Deze kosten zijn per gastouderbureau verschillend 

Tariefwijzing voor nieuw kalender jaar wordt tenminste 2 maanden van tevoren door 

gegeven via de nieuwsbrief. 

De ouder accordeert binnen 48 uur de uren, zijn de uren niet goed, app, mail of bel even. 

De ouder betaalt binnen 14 dagen aan het gastouderbureau. Wanneer dit niet binnen de 

gestelde termijn gebeurt zal Gastouder Marleen zo snel mogelijk contact opnemen met de 

ouder om te overleggen. Wanneer er dan niet zo snel mogelijk betaald wordt zal de 

opvang per direct stopgezet worden 
 

Flexibele opvang: 

Bij flexibele opvang worden minimale uren afgesproken en deze worden vastgelegd in een 

contract. Dit zal voor de dagopvang minimaal 75 uur per maand zijn. 

Gastouder Marleen heeft plek voor 5 dagen in de week, de ouder geeft de planning een 

maand van tevoren door via de gastouder app. Wil de ouder in die maand schuiven van 

dag dan kan de ouder dit aanvragen via de gastouder app en zal gastouder Marleen kijken 

of er plek is. 

 

Vaste dagen: 

Vaste dagen worden vastgelegd in een contract. Wil de ouder een dag schuiven dan kan 

de ouder dit aanvragen via de gastouder app en zal gastouder Marleen kijken of er plek is. 

Bij vaste dagen worden er minimale uren afgesproken en deze worden vastgelegd in een 

contract. Dit zal voor de dagopvang minimaal 50 uur per maand zijn. 

 
 



 
 

Paraaf vraagouders: 

 

Feestdagen: 

De volgende dagen is gastouder Marleen gesloten:  

Nieuwjaarsdag, tweede paasdag, koningsdag, Bevrijdingsdag (1x per 5 jaar) hemelvaart, 

tweede pinksterdag, kerst 25 en 26 december. 
 

Eten en drinken: 

Lunch en tussendoortjes (uitgezonderd/ flesvoeding /fruitpotjes) worden door de gastouder 

Marleen geregeld. 

Bij een voedselallergie of dieet wensen graag zelf het gewenste eten mee geven. 
 

Verzorging: 

Wat moet u voor u kind meegeven: 

- Voldoende luiers elke keer mee te geven (hier mag ook wat liggen) 

- Ouders geven voldoende reserve kleding mee (hier mag ook wat liggen) 

- Slaapzak, speen, sloffen en knuffel (mag hier standaard liggen) 

- Fles (mag hier standaard liggen) 

- Voeding indien nodig.  

- Regenlaarsjes, slippers, sandalen. 

- In de winter handschoenen, sjaal, muts eventueel skibroek en Snowboots. 

 

Hier aanwezig:  

- Billendoekjes  

- Sudocrem. 

- Zonnebrand, wordt bij mooi weer voldoende ingesmeerd. 

 

 

 

 

 



 
 

Paraaf vraagouders: 

Vervoer: 

 
Gastouder Marleen is in het bezit van rijbewijs, maar zal in principe geen gebruik maken 

van de auto, alleen als het moet. 

Ouder stelt wanneer nodig een zitje voor in de auto beschikbaar. 

Gastouder Marleen gebruik regelmatig de bakfiets, ouder tekent hiervoor als het kind hierin 

mag. 

De dreumes zit in de peuterschaal of achterop vast. Peuters zitten vast in de bakfiets, 

kleuters of ouder kind zitten los in de bakfiets. 

Wandelwagen zit een regenhoes overheen, grotere kinderen die zelf kunnen lopen hebben 

een veiligheid hesje aan. 

 

Buitenspelen: 

Gastouder Marleen heeft een heerlijke tuin waar de kinderen lekker kunnen spelen. Er 

staat een glijbaan en een trampoline in de tuin. De jongste kinderen mogen daar niet 

alleen op. De trampoline is een veilige trampoline met een net er omheen en deze wordt 

met enige regelmaat gecontroleerd.  

De poort zit op slot als kinderen buiten aan spelen zijn. Oudere kinderen mogen 

zelfstandig voor het huis spelen met toestemming van de ouder en gastouder Marleen kijk 

regelmatig waar de kinderen zijn. 

Met de jongere kinderen gaat Gastouder Marleen ook wel een naar het grasveld voor de 

deur. En bij het buiten spelen mag je lekker vies worden, dus reserve kleding is wel 

raadzaam. 

Zomerdag staat er in de tuin groot zwembad, kinderen met een zwemdiploma mogen in 

het zwembad. Voor de kleine kinderen staat een klein zwembadje met toestemming van 

de ouder via toestemmingformulier mag het kind in het badje. 

Er is altijd toezicht en om het zwembad zit een hek om heen en is goed gekeurd door de 

GGD 

 

 

 

 

 



 
 

Paraaf vraagouders: 

Vakantie ouder: 

De ouder dient vakantie of vrije dag minimaal een maand van tevoren door te geven, via 

de gastouderapp. 

Bij een vakantie of vrije dag van de ouder rekent Gastouder Marleen de minimale uren die 

afgesproken zijn in het contract.  

 

Schoolvakantie: 

Ik ga ervan uit dat tijdens de schoolvakantie ook opvang nodig is. Anders graag afmelden 

maand van tevoren of gastouder Marleen vraagt hierna.  

 

Ziekte opvangkind: 

Wanneer het kind ziek is, Overlegt de ouder met Gastouder Marleen of het kind naar de 

gastouder kan.  

In het geval dat de ouder het kind niet brengt, dient de ouder zo spoedig mogelijk door te 

geven.   

Wanneer de ouder het kind niet brengt i.v.m. met ziekte, worden de afgesproken 

opvanguren in rekening gebracht.  

Als het kind in de loop van de dag ziek wordt, neem ik contact op met de ouder.  

We zullen dan overleggen wat we doen. Wanneer het kind eerder opgehaald wordt zullen 

ook dan de afgesproken uren in rekening worden gebracht.  
 

Wenperiode: 

Tijdens de wenperiode kan het kind wennen aan de nieuwe situatie, de eerst keer zijn  het 

paar uurtjes . We overleggen met elkaar wanneer dit zal zijn en hoe lang. Deze uren 

worden niet doorberekend.  

Op de wen-dag zijn de ouders bereikbaar. Na het wennen kan de opvang starten. 

 

 

 

 

 



 
 

Paraaf vraagouders: 

Ziekte/vakantie van Gastouder: 

Als de gastouder ziek is of vakantie heeft hoeft de ouder geen vergoeding te betalen. 

Bij ziekte zal Gastouder Marleen de ouder zo spoedig mogelijk inlichten en het 

gastouderbureau voor eventueel vervanging. Wanneer de ouders vervanging nodig 

hebben moeten zij zelf contact opnemen met het gastouderbureau 

Vakantie wordt voor het hele jaar doorgegeven via de nieuwsbrief en overige vrijedagen 

zullen minimaal 1 maand van tevoren worden doorgeven. 

Wanneer gastouder Marleen dicht is en er geen opvang geboden kan worden zijn de 

ouders geen vergoeding verschuldigd.  

 

Halen/ brengen: 

Mocht het voorkomen dat je het niet redt om op tijd op te halen of dat iemand anders komt 

ophalen, laat het even weten via de app of telefoons. Geef duidelijk door wie de persoon is 

en stuur een foto door via de app. Als je kind door iemand anders opgehaald wordt, wil 

Gastouder Marleen graag weten wie het is en anders wordt het kind niet meegegeven. 

Het is geen probleem wanneer het wat later wordt, als ik het maar weet!! 

 

Individuele afspraken: 

De volgende zaken zullen naar voren komen in de het koppelingsgesprek:  

Persoonlijk informatie over het opvangkind. 

Verklaring: medicijnengebruik, verklaring vervoer, verklaring filmen, fotograferen, 

verklaring camera, verklaring voor het grote zwembad.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Paraaf vraagouders: 

Hygiëne en veiligheid: 

Kinderen doen altijd hun schoenen uit en ze worden in de gang gezet. Dit om de vloer zo 

mogelijk schoon te houden, omdat er door kinderen gerold en gekropen wordt over de 

grond. Uw kind kan hierop slofjes (zelf meegegeven) of op sokken lopen. 

Ouders hoeven bij brengen/ halen niet schoenen uit te doen.  

Tijdens de zomer komt het wel evt. voor dat kinderen in de woonkamer schoenen aan 

hebben.   

Kinderen mogen niet zomaar in de hal komen, maar altijd met de ouder of gastouder. In de 

woonkamer mogen kinderen niet rennen! 

Jaarlijks vindt er een risico-inventaris plaats vanuit het gastouderbureau, waarbij gelet 

wordt op veiligheid in en rondom de opvang locatie. De risico-inventaris is op de locatie 

aanwezig om te zien, en daar mag je gerust naar vragen.  

 

Aansprakelijkheid: 

De gastouder kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging 

of vermissing van goederen die door de ouders zijn meegegeven naar de opvang locatie.  

Er is hier voldoende speelgoed aanwezig. 

Vraagouder zijn verplicht een WA-verzekering te hebben, gastouder heeft zelf een 

zakelijke WA-verzekering afgesloten. 
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