Branche organisatie Nederlandse Agentschappen

RICHTLIJNEN VOOR AU PAIRS EN GASTGEZINNEN

Plichten van BONAPA leden :
Een BONAPA lid zal iedere opdracht weigeren die strijdig is met de richtlijnen zoals hieronder beschreven.
RICHTLIJNEN t.a.v. de Au Pair in Nederland:
Leeftijd :
In Nederland is een au pair niet jonger dan 18 jaar oud en niet ouder dan 31 jaar oud.
Werktijden:
Maximaal 30 uur per week verspreid over maximaal vijf (5 )dagen gedurende welke de au pair niet meer dan
acht (8) uur per dag mag helpen. De au pair mag maximaal drie (3) keer per week gedurende de avonduren
oppassen en deze uren moeten binnen de totale 30 uur passen en het dagelijkse maximum van acht (8) uur mag
door het oppassen niet overschreden worden.
Verblijfsduur:
Een au pair kan maximaal 12 maanden aaneengesloten bij een gezin in Nederland verblijven.
Vrije tijd:
De au pair heeft recht op minimal twee (2) vrije dagen per week. Minimaal 1x per maand moet dat een weekend
zijn vanaf vrijdagavond 20.00 uur t/m zondagavond 24.00 uur.
Vakantie:
Een au pair heeft recht op minimal twee (2) weken betaalde vakantie per 12 maanden. Minimaal 1 week hiervan
dient aaneengesloten te zijn. Gedurende deze periode wordt het zakgeld van de au pair in zijn geheel uitbetaald.
Indien de plaatsing voor een kortere periode is, zal vakantie naar rato worden toegekend.
Licht huishoudelijk werk:
Zie lijst licht huishoudelijk werkzaamheden.
Zakgeld:
Minimaal 300 Euro per maand, los van het feit of de au pair daadwerkelijk het maximale aantal uur van 30 uur
per week werkt. Het maximale zakgeld bedraagt 340 Euro per maand.
Verzekering:
Het gastgezin is verantwoordelijk voor het afsluiten en betalen van een geschikte au pair verzekering die
minimaal dekking biedt voor voorkomende medische kosten, wettelijke aansprakelijkheid en repatriëring. De
verzekering vangt aan minimaal op de dag van vertrek van de au pair uit land van herkomst.
Kost en Inwoning:
Alle kosten met betrekking tot kost en inwoning, eten en drinken, worden gedurende het verblijf van de au pair
bij het gastgezin, volledig gedragen door het gastgezin. De au pair staat ingeschreven op het adres van het
gastgezin en woont daar ook. Het is de au pair niet toegestaan om op een ander adres dan dat van het
gastgezin te verblijven.
Reiskosten:
Voorafgaande aan de aankomst van de au pair wordt overeengekomen of het gastgezin de kosten van de reis
van de au pair zal dragen. Ieder BONAPA lid is gerechtigd zelf haar voorwaarden op dit vlak op te stellen.
Taal cursus:
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Het gastgezin biedt de au pair die een half jaar of langer verblijft, een taal cursus van maximaal 270 Euro, te
bekostigen door het gezin. Het gastgezin en de au pair kunnen in onderling overleg overeenkomen welke taal
de au pair zal volgen. Indien Nederlands nodig is voor communicatie binnen het gezin dan dient de au pair een
Nederlandse taal cursus te volgen.
Au Pair overeenkomst en verklaringen:
Het BONAPA lid is verantwoordelijk voor het opstellen en toezenden van een Au Pair overeenkomst aan au pair
en gastgezin voor aankomst van de au pair. Deze overeenkomst dient door beide partijen binnen de 1 e week na
aankomst in tweevoud ondertekent te worden. Het gastgezin stelt samen met het BONAPA lid een
werkschema op wat ook voor aankomst van de au pair overlegd wordt aan de au pair.
Visum:
Indien de au pair uit een MVV plichtig land komt zal het BONAPA lid en IND convenant houder verantwoordelijk
zijn voor het indienen van een MVV voor de au pair. Het gastgezin verleent al haar medewerking aan het
BONAPA lid in deze.
Het gastgezin:
Bestaat uit minimaal 2 gezinsleden die over voldoende financiële middelen beschikken. Het gastgezin verklaart
niet afhankelijk te zijn van de au pair en zal de au pair niet zelfstandig en exclusief verantwoordelijk maken
voor taken.
Toepassing:
Deze richtlijnen zijn van toepassing op alle au pair plaatsingen in Nederland die door een BONAPA lid tot stand
zijn gekomen.
Deze richtlijnen kunnen gewijzigd worden door BONAPA en zijn niet ter vervanging van de algemene
voorwaarden van de BONAPA en haar leden. Deze richtlijnen zijn niet al omvattend en behelzen niet alle
aspecten van een au pair plaatsing.
Op deze richtlijnen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
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