
Schriftelijke overeenkomst  
 
Tussen  
de organisator:  

vzw BKO Knipoog, met administratieve zetel in de Gotstraat 1 en bijhorende 
opvanglocaties in de Lindestraat 1 en lindestraat 16 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 €1,10 per begonnen half uur 
woensdagnamiddag €1,10 per begonnen half uur met een maximum van € 13,00  

snipperdagen  
en  

vakantiedagen 

minder dan 3 uren € 4,90 

tussen 3 en 6 uren € 7,20 

meer dan 6 uren € 13,00 

 
Opzegmodaliteit 
 

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

schriftelijk opzeggen, met onmiddellijke ingang.  
Inschrijving voor een vakantie-, schoolvrije dag of woensdagnamiddag na 14 uur moet 
wel minstens 14 kalenderdagen op voorhand worden opgezegd, zoniet zal hiervoor €10 

per dag worden aangerekend en €5 voor een dag minder dan 6 uur en €2,5 voor 
minder dan 3 uur.  

 
Kinderen die meer dan 1 jaar niet naar de opvang zijn geweest, worden automatisch 
uitgeschreven eveneens kinderen die de overstap maken naar het middelbaar 

onderwijs worden op 31 augustus 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 3/6/2020, 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] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


