
HUISREGELS CRESCENDO LOGEERHUIS 
 
Naam kind:………………………………………………………………………. 
Geboortedatum:…………………………………………………………… 
 

• Te allen tijde moet één van de ouders bereikbaar zijn. 
 

• U dient zich eenmalig te legitimeren voor een BSN check, Crescendo zal geen kopie 
maken van het identiteitsbewijs. Dit geldt tevens voor de zorgpas. U als ouder bent 
verantwoordelijk ons op de hoogte te stellen als u van zorgverzekering verandert. 
 

• Wilt u zo vriendelijk zijn om een bijgewerkte lijst van de vaccinaties bij ons af te 
geven. Dit is een eis van de inspectie kinderopvang. 
 

• De standaard voeding wordt door Crescendo geleverd. Indien uw kind dieetvoeding 
heeft, dient u ervoor te zorgen dat wij voldoende in voorraad hebben. 
 

• Crescendo draagt zorg voor luiers voor kinderen t/m 4 jaar, voor kinderen vanaf 5 
jaar worden luiers vergoed vanuit de verzekering en dient u ze zelf mee te geven. 
Crescendo zorgt voor slabben, slaapzakken en linnengoed en verzorgt ook het 
wasgoed van uw kind, als hij/zij langdurig verblijft (langer dan één weekend). 

 
• Aangepaste voorzieningen (b.v. voor het zitcomfort) met uitzondering van hoog-

laag bedden, worden door de gemeente of ziektekostenverzekering gedekt en 
worden daarom niet door Crescendo aangeboden. 

 
• Wanneer uw kind medicatie gebruikt dient u ervoor te zorgen dat deze bij 

Crescendo op voorraad is, voorzien van de originele verpakking en etiket van 
apotheek, waarop frequentie en hoeveelheid vermeld staat. Van alle medicatie 
moet er een medicatiepaspoort van de apotheek, mét handtekening van de ouders 
aanwezig zijn. Bij medicatiewijzigingen moet er een nieuwe uitdraai gevraagd 
worden bij de apotheek en die moet wederom door u ondertekend worden en aan 
uw kind meegegeven worden bij het eerstvolgende bezoek. Incidentele medicatie, 
zelf opgetrokken dient voorzien te zijn van naam, medicatietype en dosering en 
mag alleen gegeven worden door personeel van Crescendo wanneer er een 
bijbehorend formulier voor is getekend. 
 

• Bij besmettelijke kinderziektes vragen wij u uw kind niet naar Crescendo te 
brengen. Bij twijfel kunt u altijd bellen, wij volgen hierin de RIVM-regelgeving. Bij 
overige ziektes en/of koorts (hoger dan 38,5ºC) graag eerst telefonisch overleg.  

 
• Brengen en halen van kinderen door ouders en verzorgers vindt plaats bij de 

voordeur, ouders komen niet binnen. Dit ter behoud van rust op de groep. 
 

• Kinderen mogen geen eigen speelgoed meebrengen naar het logeerhuis, behalve 
een knuffel o.i.d. voor het slapen, of voor het gevoel van veiligheid. Dit ter 
voorkoming van kwijtraken en schade. 
 

• Alle kleding/tassen en andere benodigde spullen die worden meegegeven, graag 
voorzien van naam van uw kind. 

 
• U geeft toestemming dat uw kind meegaat met uitstapjes. (Dit kan een wandeling 

zijn, maar ook een autoritje naar de kinderboerderij.) Vanzelfsprekend voldoen wij 
aan de voorwaarden van deugdelijke vervoermiddelen en voldoende personeel. 



 
• Na aanvang van de zorg, wordt er minimaal 1x per half jaar een kort 

evaluatiegesprek gepland vanuit Crescendo (telefonisch, of bij Crescendo). Dit met 
het doel gezamenlijk te kijken hoe u de zorg ervaart, of uw kind goed in de groep 
past en of uw zorgvraag volledig past binnen het zorgaanbod van Crescendo. 
Wanneer er aandachtspunten zijn, worden deze besproken en wordt er met elkaar 
naar een oplossing gezocht/toegewerkt. 
 

• U gaat akkoord dat uw kind op Crescendo een zorgdossier heeft. Hierin wordt de 
totale zorg rondom uw kind vastgelegd. De medewerkers van Crescendo hebben het 
recht om informatie te lezen of toe te voegen die nodig is om de optimale zorg te 
leveren. Mensen die buiten Crescendo zorg aan uw kind leveren, mogen alleen na 
schriftelijke toestemming van u als ouder/verzorger, inzage hebben in het 
zorgdossier. U heeft te allen tijde recht om het dossier in te zien. 
 

• Facturering vindt maandelijks achteraf plaats via Zorg in Natura: de kosten van de 
zorg worden betaald door de gemeente. Daardoor ontvangt u zelf geen rekening. 
Bij een indicatie vanuit de WLZ middels PGB vindt facturering maandelijks achteraf 
plaats en is de ouder zelf verantwoordelijk om de rekening te tekenen voor akkoord 
en tijdig door te sturen naar de SVB. 
 

• Vanuit de SVB, gekoppeld aan een PGB (WLZ) is de eis dat tussen de zorgaanbieder 
en zorgvrager een schriftelijke overeenkomst wordt gesloten, waarin tarieven 
duidelijk staan vermeld. Dit geldt niet voor overeenkomsten gebonden aan ZIN via 
de H10 gemeenten. Zorgen voor een tijdige verlenging van indicatie is zorg van 
ouders, waarbij wel ondersteuning kan worden gevraagd binnen Crescendo. 
 

• Bij afwezigheid van uw kind i.v.m. vakantie of artsenbezoek wordt dit bij voorkeur 
minimaal 24 uur van tevoren door gegeven. 

 
• Bij aanvang van de plaatsing start een observatieperiode van 3 maanden. Na deze 

observatieperiode wordt door de medewerkers beoordeeld of uw kind passend is 
binnen de doelgroep van Logeerhuis Crescendo. Mocht tijdens deze 3 maanden 
blijken dat de plek niet passend is, dan kan de overeenkomst in die periode per 
direct worden stopgezet. Na de eerste drie maanden geldt, dat wanneer u de 
plaatsing van uw kind binnen Crescendo wilt beëindigen, er een opzegtermijn van 
minimaal 1 maand is. Een uitzondering wordt gemaakt indien er een te late 
herindicatie heeft plaats gevonden. 
 
 
 

Naam cliënt: 
Ondertekening voor akkoord: 
Handtekening zorg coördinator Crescendo                   Handtekening ouder/verzorger 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 


