Overeenkomst tussen vzw Komma, Hendrik I Lei 17 1800
Vilvoorde,

IBO Zoef, Pastorijstraat 17, 1982 Weerde en
Mr/Mevr.……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wonende te ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Facturatieades (indien afwijkend van bovenstaand adres): ……………………………………………..
Telefoon ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Email ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Naam kind

………………………………………………………..……………………………………………………………………….

Geboortedatum kind

………………………………………………………………….…………………………………………………

Er wordt overeengekomen dat bovengenoemd kind naar IBO Zoef zal komen.
Vermoedelijke startdatum: ………/………./20……..
Vermoedelijke einddatum (indien gekend): ………/………./20……..
Reservaties zullen worden doorgegeven op volgende tijdstippen:
0
0
0
0

Wekelijks (ten laatste donderdag 10u de week voordien)
Maandelijks
Jaarlijks
Voor vakanties (tijdens inschrijvingsperiode)

Reservaties gebeuren als volgt:
-

Voor onze voor- en naschoolse opvang: op papier in de opvang
Voor woensdagnamiddagen: op papier in de opvang
Voor vakanties: op papier in de opvang of via mail naar de verantwoordelijke
Voor schoolvrije dagen: op papier in de opvang of via mail naar de verantwoordelijke

Ouderbijdrage
De betaling van de ouderbijdrage verloopt als volgt:
- Voor onze voor- en naschoolse opvang: via maandelijkse facturen
- Voor woensdagnamiddagen: via maandelijkse facturen
- Voor vakanties: via maandelijkse facturen
- Voor schoolvrije dagen: via maandelijkse facturen
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Het vastleggen van de ouderbijdragen gebeurt conform de bepalingen in het
Besluit van de Vlaamse Regering (BVR) voor de IBO’s en conform de toelichting van
26/04/2002. Het BVR kan gedownload worden op de website van Kind & Gezin:
www.kindengezin.be .
Jaarlijks kunnen de prijzen worden aangepast. In dat geval wordt u hier vooraf schriftelijk van op de
hoogte gebracht. U kan steeds een overzicht van de huidige tarieven opvragen in de opvang.
Opzegmodaliteiten
De opzegmodaliteiten kan u terugvinden in ons huishoudelijk reglement.

Opgemaakt in tweevoud te Zoef op
-

-

-

………./………./ 20….

Ondergetekende ouder bevestigt dat alle gegevens correct zijn.
Ouder geeft toestemming om met het genoemde kind, onder begeleiding, buitenshuis te
gaan naar aanleiding van een activiteit. Indien u hiermee niet akkoord kan gaan, gelieve de
verantwoordelijke hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.
Foto's gemaakt tijdens de opvang kunnen worden gebruikt in folders, op de website, ...
Indien u hiermee niet akkoord kan gaan, gelieve de verantwoordelijke hiervan schriftelijk op
de hoogte te brengen.
De ouder is verplicht elke wijziging te melden (telefoonnummer, adres,….).

Handtekening ouders + gelezen en goedgekeurd

Handtekening verantwoordelijke

Het bijgevoegd huishoudelijk reglement, versie september 2016, maakt integraal deel uit van de
overeenkomst.
☐ Voor ontvangst en kennisneming van het huishoudelijk reglement.
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