
Schriftelijke overeenkomst  
 
Tussen  
de organisator:  

vzw BKO Knipoog, met administratieve zetel in de Gotstraat 1 en bijhorende 
opvanglocatie in de Lindestraat 1 te 9790 Wortegem-Petegem  

en 
de contracthouder:  

naam ouder (voogd)…………………………………………………………… 

met domicilieadres: ………………………………………………….………………….…………….……………. 
 

Deze schriftelijke overeenkomst wordt afgesloten tussen bovenvermelde partijen voor 

de opvang van zijn/haar/hun kind:…………………………………… …………….……………., 

met geboortedatum en –plaats: ………………………………………………………………….. 
 
in opvanglocatie Wortegem/Petegem (doorstreep wat niet past) 

en dit volgens de bepalingen in deze overeenkomst. 
 

Begindatum van de opvang: ……………………………………………………………………. 

 

Prijs 
 

voor- en naschools €1 per begonnen half uur 
woensdagnamiddag €1 per begonnen half uur met een maximum van €12,00  

snipperdagen  
en  

vakantiedagen 

minder dan 3 uren € 4,65 

tussen 3 en 6 uren € 7,00 

meer dan 6 uren €12,00 

 
Opzegmodaliteit 
 

De ouders kunnen op elk ogenblik de inschrijving van hun kind(eren) in Knipoog 

schriftelijk opzeggen, met onmiddellijke ingang.  
Inschrijving voor een vakantie of schoolvrije dag moet wel minstens 1 werkweek op 
voorhand worden opgezegd, zoniet zal hiervoor €10 per dag worden aangerekend.  

 
Kinderen die meer dan 1 jaar niet naar de opvang zijn geweest, worden automatisch 

uitgeschreven. 
 
Bij wijzigingen in het huishoudelijk reglement heeft de contracthouder het recht om de 

schriftelijke overeenkomst op te zeggen zonder enige schade- of opzeggingsvergoeding. 
Dit moet binnen de twee maanden na de kennisname van de wijziging gebeuren. 

 
Knipoog kan in uitzonderlijke situaties de opvang zelf beëindigen, o.a. wanneer de 
kinderen of hun ouders de werking van de BKO Knipoog opzettelijk hinderen of indien 

het gedrag van het kind de draagkracht van het personeel overstijgt. Dit gebeurt echter 
nooit zonder voorafgaande gesprekken met de ouders, zoals beschreven in  

Procedure/I/11 van het kwaliteitshandboek.  
 
Ook bij wanbetaling kan de vzw zelf de opvang stopzetten zoals beschreven in het 

huishoudelijk reglement. Ouders worden hier schriftelijk van op de hoogte gebracht. 

 



Bijlage  

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

Het huishoudelijk reglement van de opvanglocatie, met als datum 17/4/2018, geldt als 

bijlage bij deze overeenkomst.  
 
In het huishoudelijk reglement staan afspraken en regelingen die algemeen gelden voor 

alle opgevangen kinderen in de opvanglocatie en hun gezin.  
 

De contracthouder ondertekent het huishoudelijk reglement en verklaart hiermee het 
huishoudelijk reglement ontvangen te hebben en ervan kennis genomen te hebben. 
 

Het niet naleven van het huishoudelijk reglement kan leiden tot het schorsen van deze 
overeenkomst.  

 
 

Ondertekening 

Deze overeenkomst werd opgemaakt in tweevoud,  
 
en ondertekend voor ‘gelezen en goedgekeurd’ op datum: 

 
………………………. 

 
 
Ondertekening door de organisator 

 
Van Merhaeghe Tonia,  

 
 
 

Ondertekening door de contracthouder 
 

[handtekening] 
[naam] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

     

 

Algemeen beeldmateriaal (=niet gericht1)  

In de opvang worden foto’s en fillmpjes van groepsactiviteiten gemaakt, al dan niet met ouders, die 

gebruikt worden om in het algemeen informatie te verstrekken over de activiteiten en de werking van de 

opvang. 

Deze beelden worden publiek gemaakt door uit te hangen in de opvang zelf of te tonen aan personen die 

intersse tonen in de opvang. 

 

Portretten (=gericht beeldmateriaal2) 

Wij, ouders (wettelijke vertegenwoordigers) van ………………………………………………………………… 

verklaren dat de opvang beelden die ons kind portretteren: 

 WEL/NIET mag ophangen in de ruimtes van de kinderopvanglocatie of als geschenk mag meegeven 

aan de ouders om aan ouders en bezoekers te tonen hoe het eraan toe gaat in de kinderopvang; 

 WEL/NIET mag bijhouden in een album en op computer om aan geïnteresseerden te tonen hoe het 

eraan toe gaat in de opvang; 

 WEL/NIET mag gebruiken voor interne vorming van zijn medewerkers om de kwaliteit van de werking 

te verbeteren; 

 WEL/NIET mag gebruiken in de media, bv. in een krantenartikel of een televisieuitzending om 

aspecten van de kinderopvang bekend te maken aan een ruimer publiek; 

 WEL/NIET mogen gebruikt worden door stagelopende leerlingen voor schoolopdrachten. 

 

Bewaartijd 

De opvang bewaart het beeldmateriaal maximum 25 jaar. 

 

Algemene informatie 

 Wat je als ouder vandaag beslist staat niet noodzakelijk vast voor de volledige opvangperiode. Je kan 

op elk moment je beslissing herzien.  

 Je hebt het recht beeldmateriaal van jouw kind te laten verwijderen van alle door de opvang beheerde 

media, zonder opgave van de reden. 

                                                 
1 “Niet-gericht” beeldmateriaal zijn beelden die een algemene, spontane en niet geposeerde sfeeropname 
weergeven zonder daaruit één of enkele personen eruit te lichten. Een groepsfoto van een leefgroep 
tijdens een activiteit is hier een voorbeeld van. 
2  Een “gericht” beeld slaat vooral op  

 een beeld van een individu; 

 een beeld waarin één of enkele personen tijdens een groepsactiviteit worden uitgelicht; 

 wanneer voor een afbeelding geposeerd wordt. Bv. groepsfoto of een individuele foto. 

 

Toestemming voor beeldmateriaal  



 Je hebt recht op informatie, toegang, verbetering en verzet (zie ook privacyverklaring in het 

huishoudelijk reglement).  

Wil je je rechten uitoefenen of heb je nog vragen? Contacteer hiervoor de verantwoordelijke.  

 

Naam en handtekening van de ouders  

 

……………………………………………………………… ……………………………………………………… 

 

 

Datum:  

 

 

……………………………………… 

 

 

 

 

 

 


