26 oktober 2020

BEESTIGE - OPPAS - CLUB
Oppas & uitlaatservice. Wie komt in aanmerking
➢ Personen en/of gezinnen met een minimumloon (uitkering) in België
en NIET onder begeleiding staan is het volgende van tel.
o

Maximum gezinsinkomen
➢ een alleenstaande persoon: lager of gelijk aan 1.182 € per maand
➢ een alleenstaande gepensioneerde: lager of gelijk aan 1.243 € per maand
➢ een koppel of gezinshoofd: lager of gelijk aan 1.597 € per maand
➢ een gepensioneerd koppel: lager of gelijk aan 1.658 € per maand

o

Kunnen voorleggen van:
➢ Laatste belasting uittreksel
➢ Alle inkomsten van de laatste 3 maanden.

o

Formulier wordt volledig ingevuld door de aanvrager of begeleider.
https://beestjesinnesten.be/huisdieren -uitlaat-en-oppasdienst/

Wat is hiervoor de vergoeding aan “vzw Beestjes in Nesten”:
➢

Lidkaart “Beestige oppasclub” aanschaffen = € 12/jaar

➢

Oppas = € 6/uur (ieder begonnen uur wordt als 1 uur aangerekend)

➢

Het aantal uren wordt vooraf vast gel egd en ook vooraf per week of per maand betaald.

Voorwaarden voor personen/gezinnen die een persoonlijke aanvraag indienen.
“vzw Beestjes in Nesten” is er om gezinnen met een beperkt inkomen te ondersteunen
bij het houden van (een) huisdier(en).
Dit betekent dat “vzw Beestjes in Nesten” geen commerciële instelling is.
“vzw Beestjes in Nesten” wenst dan ook niet in concurrentie te gaan met professionele
uitlaat en oppasdiensten.
➢

Bij het niet correct doorgeven van de inkomsten wordt er een prijs aangerekend van 20€
per gepresteerd uur met terugwerkende kracht. (ieder begonnen uur w ordt als 1 uur
aangerekend), met de onmiddellijke stopzetting van verder gebruik van al onze diensten.

➢ De lidkaart wordt hierbij niet in mindering gebracht.
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MENS- EN DIERENWELZIJN: HUISREGLEMENT.
DE 11 GEBODEN

1. Het welzijn van de dieren staat bij “vzw Beestjes in Nesten” op de eerste plaats. Wij zijn er om u
daarbij te helpen. Eerlijkheid en openheid staat bij ons op de éérste plaats.
2. De oppas en uitlaatservice is er voor mensen die reeds een huisdier hebben. Het is niet de
bedoeling om een puppy en/of een kitten aan te schaffen waar u de zorg niet voor kunt dragen, om
dan vervolgens beroep te doen op onze diensten.
3. Enkel leden van de oppas en uitlaatservice van “vzw Beestjes in Nesten” komen in aanmerking
voor oppas en uitlaatservice.
4. Het lidmaatschap is voor 12 maanden. Enkel voor mensen die tijdelijk of langdurig in financiële
moeilijkheden verkeren met een minimum inkomen of geholpen door het OCMW, CAW,
schuldbemiddelaar. Bij het verstrijken van de aangevraagde termijn kan een verlenging
aangevraagd worden, mits het voorleggen van de nodige documenten en dit 14 dagen voor het
verstrijken van de vervaldatum.
5. Inschrijven is verplicht. Dit kan via onze website
https://beestjesinnesten.be/home/huisdierenuitlaat-en-oppasdienst/ of via e-mail: steunaanvragen@beestjesinnesten.be
6. De diensten van de oppas en uitlaatservice, zijn enkel ter ondersteuning naar het dier toe en de
vrijwilligers zullen enkel die taken op zich nemen. Boodschappen doen zijn niet toegelaten.
7. Bij ieder bezoek worden aan beide zijden, zowel van u of van de vrijwilliger, een
aanwezigheidsformulier ingevuld en ondertekend.
8. Indien u zich niet aan uw afspraak houd, zonder ons vooraf te verwittigen, wordt u voor dit bezoek
de overeengekomen bedrag aangerekend en slaat u automatisch die beurt over. Wanneer dit
herhaaldelijk voorkomt wordt u geschrapt uit ons bestand.
9. Onze oppas en uitlaatservice is geen plaats voor racistische- , discriminerende- , agressieve en
roddelpraktijken. Zowel de leden, de vrijwilligers, het bestuur en de dieren dienen met respect
behandeld te worden.
10. Het bedrieglijk in aanmerking komen voor oppas en uitlaatservice, leid tot onmiddellijke en
permanente schorsing.
11. Enige inbreuk op het huisreglement leid tot een permanente schorsing.
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Overeenkomst tussen:
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