
COKIDO Overeenkomst gebruik lokalen

Overeenkomst gebruik lokalen

Overeenkomst voor gebruik van infrastructuur

Overeenkomst tussen de verantwoordelijke van een COKIDO-groep en de 
verantwoordelijke van de infrastructuur. COKIDO vzw helpt ouders, grootouders, familie 
en/of collega’s zelf participatieve buitenschoolse kinderopvang organiseren op lokaal 
niveau.

InlIchtIngen  
betreffende cokIdo

Adres  R. Saverystraat 26, 8500 Kortrijk

Telefoon en/of GSM nummer 056.25.51.32

BTW-nummer of ondernemingsnummer -

E-mailadres  hallo@cokido.be

VerantwoordelIjke  
van de cokido-groep

Naam en Voornaam

Adres 

Telefoon en/of GSM nummer

Rijksregisternummer

E-mailadres

Rekeningnummer  

(waarmee de stortingen worden verricht)

Naam COKIDO-groep

Opmerkingen



COKIDO Overeenkomst gebruik lokalen

InlIchtIng betreffende de 
Infrastructuur

Naam

Adres

Periode van ........................ t.e.m ..........................

Gewenste lokalen o   Refter

o  Polyvalente zaal

o  Keuken

o  Sanitaire voorzieningen

o  Kleedkamers

o  Douches

o  Buitenruimte

o  ………………………………………………………

o  ……………………………………………………..

o  ………………………………………………………

o  ……………………………………………………..

Gewenste uren Dagelijks op:

o  Maandag              van .......…....   tot …..........

o  Dinsdag                van .......…....   tot …..........

o  Woensdag           van .......…....   tot …..........

o  Donderdag          van .......…....   tot …..........

o  Vrijdag                   van .......…....   tot …..........

o  Zaterdag              van .......…....   tot …..........

o  Zondag                  van .......…....   tot …..........

Opmerkingen



COKIDO Overeenkomst gebruik lokalen

InlIchtIng betreffende de 
VerantwoordelIjke Van  
de Infrastructuur

Naam 

Adres

Telefoon en/of GSM nummer

Rijksregisternummer

E-mailadres

Rekeningnummer  

(waarop de stortingen worden verricht)

Gevraagde vergoeding voor het  

gebruik van de infrastructuur

Opmerkingen

Gebruik infrastructuur

<naam infrastructuur>......................................................................................, 
vertegenwoordigd door <naam vertegenwoordiger infrastructuur> ..........................
............................................................, en de organisator ‘COKIDO’, vertegenwoordigd 
door <naam vertegenwoordiger COKIDO-groep> ........................................................
<naam COKIDO-groep> ................................................................................., komen de 
volgende zaken overeen:

• De afspraken die op andere momenten tijdens het jaar gelden in deze ruimtes 
zijn tevens van kracht tijdens het gebruik als cokido-groep.

• Er zijn telkens minimaal 2 ouders (of 1 babysitter en 1 ouder) aanwezig. Er is 
altijd minimaal 1 ouder per 5 kinderen aanwezig. (dus 2 ouders voor 1 tot 10 
kinderen en 3 ouders van 11 tot 15 kinderen).

• De vakantiewerking is verantwoordelijk voor de netheid en het goed gebruik 
van de ter beschikking gestelde lokalen. Behalve voorgenoemde lokalen zal de 
vakantiewerking geen andere lokalen gebruiken, noch van het materiaal uit de 
lokalen gebruikmaken.
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• De ruimtes worden elke dag  terug gezet in de staat waarin ze stonden en 
worden proper achtergelaten. Materiaal kan niet in de locaties achterblijven of 
gestockeerd worden buiten de vakantieperiode. 

• De locatie stelt een sleutel ter beschikking van de vakantiewerking voor de 
bovenstaande opgegeven periode. De organisator verbindt zich ertoe alle 
buitendeuren te sluiten bij het verlaten en de sleutels correct terug te plaatsen.

• Voor het gebruik van de locatie worden er geen extra kosten aangerekend dan 
deze die hier bovenstaand worden vermeld.

• De locatie is verzekerd tegen brand. Er is binnen de brandpolis een gratis 
clausule afstand van verhaal opgenomen. Voor het gebruik van de locatie 
tijdens de vakantie is dit het geval en moet er dus geen bijkomende 
brandverzekering afgesloten worden door de vakantiewerking.

• De organisator neemt alle communicatie en administratie op zich, zodat er 
geen extra last is voor de verantwoordelijke van de infrastructuur.

• De organisator is verantwoordelijk voor alle fiscale en wettelijke verplichtingen.
• De organisator verbindt zich tot het naleven van afspraken die de locatie met 

derden (buren,...) heeft.
• De verantwoordelijke van de infrastructuur behoudt zich het recht de 

vakantieopvang stop te zetten mochten de afspraken niet gevolgd worden

Opgemaakt te ..................................... op .......................................

Getekend en goedgekeurd

De verantwoordelijke van de infrastructuur

<naam verantwoordelijke>

...............................................................................

<handtekening>

.................................................................................

Getekend en goedgekeurd

De verantwoordelijke van de COKIDO-groep

<naam verantwoordelijke>

.................................................................................

<handtekening>

...................................................................................


