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SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST OPVANG IBO NAPEWAKI   

 
Partijen 
Tussen de organisator vzw Komma, IBO Napewaki en de ouder(s), vertegenwoordigd door  
 

Mr/Mevr  .……………………………………………………………………………………………………. 
 
Wonende te  .……………………………………………………………………………………………………. 
 
Telefoon  .……………………………………………………………………………………………………. 

 
Email   .……………………………………………………………………………………………………. 

 
Naam kind   .……………………………………………………………………………………………………. 

  
Geboortedatum (indien nog niet geboren, NNG)  .……………………………………………………………… 

 
Verblijfadres kind .……………………………………………………………………………………………………. 

 
wordt het volgende overeengekomen. 
 

De ouder meldt elke wijziging (telefoonnummer, adres, …).  
 
 
Opvangduur en opvangplan 

Het kind / de kinderen …………………………………………………………..………………………… komt/komen naar de 
buitenschoolse opvang vanaf ……… /……… /20……… tot ……… / ……… / 20……… . 
 
Het kind zal gebruik maken van de opvang op volgende tijdstippen: 

o   Voor- en naschools 
o   Op woensdagnamiddag 
o   Op schoolvrije dagen 
o   Tijdens vakantiedagen 

 
Eventueel kan u bij voor- en naschoolse opvang nog toevoegen: 

o   wisselend opvangplan met gemiddeld ……… opvangmomenten per week 
o   vast opvangplan met gemiddeld ……… opvangmomenten per week 
o   sporadisch enkele momenten per maand 

 
 
Reservaties 
Reservaties zullen worden doorgegeven op volgende tijdstippen: 

o  Wekelijks (ten laatste op donderdag 10u de week voordien, tenzij bij overmacht) 
o Maandelijks 
o Jaarlijks 
o Voor vakanties (tijdens de inschrijvingsperiode) 
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Reservaties gebeuren als volgt: 
- Voor- en naschoolse opvang, woensdagnamiddagen en schoolvrije dagen:  

via e-mail naar administratie.napewaki@vdkomma.be of via het reservatieformulier (in de 
opvang te verkrijgen of via de website te downloaden). Voor last-minute annulaties en 
reservaties kan u een bericht versturen naar/inspreken op het nummer van de begeleiding. 
 

- Vakantieperiodes: via de online inschrijfmodule, tijdens vooraf vastgelegde 
inschrijvingsperiodes  
 
 

Ouderbijdrage 
De betaling van de ouderbijdrage verloopt via een dagelijkse betaling bij het brengen en/of ophalen 
van uw kind. Dit gebeurt via een beurtenkaart waarvan de ouders zelf een startbedrag kunnen 
kiezen, van 10 euro tot 50 euro. 
 
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 en Gezin: www.kindengezin.be.  
Jaarlijks kunnen de ouderbijdragen worden aangepast. In dat geval wordt u hier vooraf schriftelijk 
van op de hoogte gebracht.  
 
De  tarieven zijn: 
- Voor- en naschoolse opvang en woensdagnamiddag  per begonnen half uur: €   1,00 

- Schoolvakanties en schoolvrije dagen    minder dan 3 uur: €   4,00 

         tussen 3 en 6 uur: €   7,00 

         meer dan 6 uur: € 13,00 

 
Opzegmodaliteiten 
De opzegmodaliteiten kan u terugvinden in ons huishoudelijk reglement. 
 
 
Toestemming buitenshuis gaan bij activiteit 
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, minimaal 48 uur voor het plaatsvinden van de activiteit. 
 
 
Overeenkomst 

Het huishoudelijk reglement maakt integraal deel uit van de overeenkomst. 

☐ Voor ontvangst en kennisneming van het huishoudelijk reglement. 
 
 
 
Opgemaakt in tweevoud te …….. op  ……… /……… / 20……… 
 
Handtekening ouder(s) + gelezen en goedgekeurd           Handtekening verantwoordelijke 
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