Verzend- en betaalwijze van de facturen voor ouders bij Landelijke Kinderopvang.
VERMELD BIJ ELK CONTACT UW KLANTNUMMER!
Verzendwijze facturen
U kunt uw factuur (ook het voorschot is een factuur !) ontvangen via mail, zoomit of de
post.
Landelijke Kinderopvang geeft de voorkeur aan het verzenden van de facturen via mail
(milieuvriendelijk, snellere verzending en ontvangst).
Indien u de verzendwijze van uw facturen wenst te wijzigen, kan u hiervoor terecht op
070/246041 of via mijnlk@landelijkekinderopvang.be. Vermeld bij elk contact steeds uw
klantnummer !
Mail
Wanneer u deze verzendwijze verkiest, ontvangt u vanaf de start van de opvang uw factuur
via mail. In de mail worden de betalingsgegevens vermeld : bedrag, betalingsmededeling,
wijze van betaling.
Als er een bijlage bij de factuur zit, wordt dit meegedeeld in de mail.
Via een link in de mail kan u de details van de factuur bekijken. Eventuele bijlagen liggen
achter deze factuur. U zal dus steeds moeten scrollen om ook de bijlage(n) te kunnen
lezen.
Zoomit
Als u verkiest uw facturen te ontvangen via zoomit, zullen wij uw factuur afleveren,
rechtstreeks in uw toepassing voor internet bankieren. Zodra het zoomit-icoon verschijnt
bij het rekeningnummer is er een document beschikbaar. Wanneer u voor het eerst een
factuur van Landelijke kinderopvang ontvangt via Zoomit, zal u ons eerst als afzender
moeten accepteren. Door op het Zoomit-icoon te klikken, wordt u automatisch door de
procedure geleid. (via “zoomit / electronische documenten/overzicht van niet
geaccepteerde afzenders : Landelijk Kinderopvang accepteren als afzender).
Ook bij Zoomit liggen eventuele bijlagen achter de factuur. U zult moeten scrollen om de
bijlage(n) te kunnen lezen.
Post
Deze verzendwijze wordt enkel aangeboden indien u niet beschikt over een mailadres.

Betaalwijze facturen
Een factuur kan betaald worden via domiciliëring of overschrijving. Landelijke
Kinderopvang geeft de voorkeur aan domiciliëring !
Domiciliëring
Deze betaalwijze kan gecombineerd worden met elke wijze van verzending van de factuur.
(ook een factuur die u in Zoomit ontvangt, kan betaald worden via domiciliëring. U
consulteert dan enkel uw facturen via Zoomit, betaling verloopt automatisch via
domiciliëring).
Een domiciliëring in orde brengen kan u door het ingevulde domiciliëringsmandaat
(formulier dat u kreeg bij inschrijving of ook hier kan downloaden) op te sturen naar
vzw Landelijke Kinderopvang
de boekhouding
Remylaan 4B
3018 Wijgmaal
Of in te scannen en te bezorgen aan mijnlk@landelijkekinderopvang.be
Overschrijving
Onze facturen vervallen 10 dagen na factuurdatum. Gelieve steeds te zorgen voor een
tijdige betaling !

