REGLEMENT SPEELGOED- OF MATERIAALPREMIE DOOR ZELFSTANDIGE ONTHAALOUDERS
Art.1: Jaarlijks wordt één premie toegekend aan elke zelfstandige onthaalouder van wie de
kinderopvang gevestigd is op het grondgebied van de gemeente Brakel en die beschikt over
een attest van toezicht van Kind en Gezin dat geldig is voor het jaar waarin de premie wordt
aangevraagd.
Art.2: De vastgestelde voorwaarden zijn:
1° De premie wordt aangevraagd door een zelfstandige onthaalouder van wie de
kinderopvang gevestigd is op het grondgebied van de gemeente Brakel en die beschikt over
een attest van toezicht van Kind en Gezin dat geldig is voor het jaar waarin de premie wordt
aangevraagd;
2° De premie bedraagt jaarlijks 250 euro;
3° De premieaanvraag is uitsluitend geldig op voorlegging van de overeenkomstige
aankoopfacturen van het speelgoed en/of materiaal. De facturen moeten betrekking hebben
op het jaar van de aanvraag en zijn opgemaakt op naam van de aanvrager van de premie.
Het totaalbedrag van de ingediende facturen is minstens gelijk aan het bedrag van de
premie;
4° De premieaanvraag geldt uitsluitend voor aangekocht speelgoed/materiaal; zowel nieuw
als tweedehands;
5° De premieaanvraag dient te worden toegestuurd tussen 1 januari en 31 december voor
dat jaar en dient gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen, t.a.v. de financiële
dienst, Marktplein 1, 9660 Brakel.
Art.3: De premie wordt, na verificatie van de bepalingen van het reglement, uitbetaald voor
31 januari van het jaar volgend op de aanvraag.
Art.4: Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2011.
Het reglement tot het krijgen van een speelgoed- of materiaalpremie door zelfstandige
onthaalouders van 30 augustus 2010 wordt met ingang van 1 januari 2011 ingetrokken.
Art.5: Afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan de heer Financieel
Beheerder van de gemeente.
Meer informatie kan u vinden bij:
Dienst Financiën

Mevrouw t’Kint Christiane
Tel.: 055-43 17 55
christiane.tkint@brakel.be
Gemeentehuis voor het publiek alle werkdagen open van 8u.00 tot 12u.00 en op woensdag
van 16u.00 tot 19u.30.

