SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG / SPEELPLEINWERKING

INFO KINDEROPVANG
Organisatie
Adres
Verantwoordelijke BKO
Verantwoordelijke Speelplein

Gemeentebestuur Asse
Gemeenteplein 1 - 1730 Asse
Dorien Capens, Boekfos 30-1730 Asse, T 02 532 03 09, E spinibo@asse.be
Sofie De Wever, M 0473 44 99 72, E speelpleinwerking@asse.be

INFO OUDERS

Naam ouder:

Ouder 1
……………………

Ouder 2
……………………

Voornaam ouder:

…………………

…………………………

Rijksregisternummer:

……………

…………………………………………...

Telefoon:

…………………………

……………………………………………

E-mail:

……………………………………………….

Adres:

……………………………………………….

NAAM KINDEREN
Kind 1: …………………………………………………….

Kind 3: …………………………………………………….

Kind 2: …………………………………………………….

Kind 4: ………………………………………………...

ANDERE AFHAALPERSONEN (naam + eventueel telefoonnummer)
1 …………………………………………………………...

3 ……………………………………………………….

2 …………………………………………………………...

4……………………………………………………

PRIJS
-> opvang voor en na de schooltijd of speelpleinwerking in de vakantie: € 1,00 per begonnen half uur
-> opvang op woensdagnamiddag en op schoolvrije dagen:

Voor minder dan 3 uur: € 4,00
Tussen 3 en 6 uur:
€ 6,50
Meer dan 6 uur:
€ 11,00

-> opvang tijdens speelpleinwerking:
Inwoner van Groot-Asse
halve dag € 4,00 / hele dag € 8,00.
Niet-inwoners van Groot-Asse halve dag € 5,50 / hele dag € 11,00 (enkel van toepassing als de kinderen
in Groot-Asse naar school gaan).
FACTURATIE

0
0

Wij wensen de factuur elektronisch (via mail) te onvangen.
Wij wensen te betalen via domiciliëring. Rekeningnummer: BE…………………………………………

GELIJKWAARDIGE OPZEGMODALITEITEN
1. OPZEGMODALITEITEN VOOR HET GEZIN
Je kind is ingeschreven in de opvang tot en met de zomervakantie na het tweede middelbaar (speelplein).
Elke wijziging aan het huishoudelijk reglement in het nadeel van de ouders (vb. wijziging in het prijsbeleid) wordt
minstens 2 maanden voor de wijziging ingaat schriftelijk meegedeeld. De ouders hebben het recht om binnen de 2
maanden na kennisname van deze mededeling de schriftelijke overeenkomst op te zeggen zonder schade- of
opzegvergoeding.
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2. OPZEGMODALITEITEN VOOR DE ORGANISATOR
Het gemeentebestuur Asse kan deze overeenkomst opzeggen en de opvang stopzetten als:
- ouders het huishoudelijk reglement en/of andere contractuele bepalingen niet naleven
- wanneer facturen niet (tijdig) betaald worden
Als de opvang overweegt om de schriftelijke overeenkomst op te zeggen omwille van bovenstaande redenen, krijg je
een schriftelijke verwittiging. Als de opvang beslist om de schriftelijke overeenkomst op te zeggen, krijg je een brief
van weigering van je kind in de opvang, met onmiddellijke ingang.
ONDERTEKENING VOOR AKKOORD MET DEZE SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST
Ondergetekenden,
- verklaren dat zij het huishoudelijk reglement hebben ontvangen en er kennis van hebben genomen;
- verklaren zich uitdrukkelijk akkoord met het maken en publiceren van beeldmateriaal van hun kind op voorwaarde
dat:


het beeldmateriaal enkel voor informatieve en niet-commerciële doeleinden zal gepubliceerd worden;



iedere publicatie respectvol zal geschieden en op geen enkele wijze een aantasting zal inhouden van de eer of
de goede naam van hun kind;



ze recht hebben op informatie, toegang, verbetering en verzet;



ze te allen tijde hun toestemming kunnen intrekken, zonder enige voorwaarde hieraan gekoppeld; deze
intrekking zal echter slechts uitwerking hebben vanaf de datum van intrekking, dus zonder terugwerkende
kracht en heeft derhalve geen betrekking op reeds gepubliceerd beeldmateriaal.

0 wij gaan niet akkoord met het maken en publiceren van beeldmateriaal van ons/onze kind(eren)
- verklaren dat de gegevens correct zijn, verbinden er zich toe de nodige bewijsstukken af te leveren en geven de
dienst toestemming om ontbrekende bewijsstukken op te vragen bij de bevoegde instanties;
- verklaren hun akkoord met het verlaten van de opvang onder begeleiding voor bepaalde activiteiten;
- verklaren elke wijziging aan deze gegevens schriftelijk te zullen doorgeven aan Spinibo;
- verklaren dat zij elkaar uitdrukkelijk volmacht geven tot het ondertekenen voor ontvangst en kennisname van alle
documenten die betrekking hebben op dit contract.

Handtekening van de ouders - vermeld ‘gelezen en goedgekeurd’ en datum
Ouder 1*

Ouder 2* (indien van toepassing)

Verantwoordelijke
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