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Overeenkomst 
 
Tussen  
Speelplein 
Straat: 
Gemeente: 
Contactpersoon: 
Functie: 
Telefoonnummer contactpersoon: 
 
En 
Naam  
Straat: 
Gemeente 
Contactpersoon: 
Functie: 
Telefoonnummer contactpersoon: 
 
wordt volgende gebruikersovereenkomst afgesloten: 
 

 
Artikel 1: Visie en eigenheid  
 
De eigenheid van onze speelpleinwerking houdt in dat: 
 
Bv: Dit houdt in dat we voor kinderen een vakantiegevoel willen creëren en spelen voor 
ons het hoofddoel is. Onze eigenheid vertaalt zich in verdeling van lokalen, het inkleden 
van binnen- en buitenruimtes, een speelkans-risico-analyse bij risicovolle spelen, het 
creëren van speelkansen waarbij kinderen komen tot intens spelen, eigen regels en 
afspraken voor kinderen, omgeving en materiaal als speelelement… 
 
Dit houdt ook in dat we onze jongeren als tweede prioritaire doelgroep beschouwen. Dit 
vertaalt zich in animatorenactiviteiten en vormingen voor of na de werking, de nood aan 
een eigen plek om voor te bereiden, de kans om fouten te maken en te groeien, 
ondersteuning voor onze jongeren…  
 
 
De eigenheid van de locatie houdt in dat: 
 
Dit houdt ondermeer in dat... 
 
 
Artikel 2: Samenwerking 
 
Wij vertrekken vanuit wederzijds respect en vertrouwen. We gaan samen voor een goede 
samenwerking door rechtstreekse en vlotte communicatie. We zien ook volgende kansen in: 
 

 Gedeeld materiaal 

 Een goede reputatie voor beide werkingen 

 Investeringen 

 Gezamenlijke promotie 

 Kindvriendelijke inkleding en inrichting van de ruimtes 

 … 
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Artikel 3: Ruimtes ter beschikking 
 
Volgende ruimtes, binnen en buiten, kunnen gebruikt worden voor de speelpleinwerking: 
 

 Speelruimtes 

 Lokalen voor materiaal 

 Lokalen voor animatorenvergaderingen 

 Grote zaal ifv animatie, verzamelen van de kinderen 

 Buitenruimte 

 Snoezellokaal 

 … 
 
Buiten de werkingsperiode voor de kinderen kunnen volgende ruimtes gebruikt worden: 
 

 Materiaallokaal 

 Vergaderlokaal 

 … 
 
Deze ruimtes zijn permanent – op vraag – via reservatie - … beschikbaar. 
 
Artikel 4: Periode 
 
De ruimtes kunnen gebruikt worden in volgende periode: 
 
Dit betekent dat de ruimtes beschikbaar zijn en bruikbaar zijn voor de speelpleinwerking 
op: 
 
Dit betekent dat de ruimtes opgekuist en terug beschikbaar zijn na de speelpleinwerking 
op: 
 
 
Artikel 5: Sleutels en/of alarmcodes 
 
De verantwoordelijke van de speelpleinwerking is verantwoordelijk voor een goed beheer 
van de sleutels en/of alarmcodes. Hij/zij maakt in de werking afspraken met andere 
animatoren over het openen en afsluiten van de locatie. 
 
 
Artikel 6: Materiaal 
 
De speelpleinwerking kan gebruik maken van volgend materiaal: 
 

 Sportmateriaal 

 Speeltoestellen 

 Tafels en stoelen 

 Podium 

 … 
 
In ruil biedt de speelpleinwerking het volgende materiaal aan dat buiten de 
werkingsperiode kan gebruikt worden: 
 

 Fietsjes 

 Groot spelmateriaal 

 Springkasteel 
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 Muziekinstallatie 

 … 
 
 
Artikel 7: Opkuis en schade 
 
De speelpleinwerking verbindt zich er toe om de ruimtes na de werkingsperiode in dezelfde 
staat terug te geven. 
 
Aan het begin en op het einde van elke werkingsperiode gaat de verantwoordelijke van de 
speelpleinwerking samen met de verantwoordelijke van de locatie rond om hier op toe te 
zien. Er worden foto’s getrokken om de ruimtes in dezelfde staat terug te kunnen geven. 
Eventuele schade wordt gemeld door de speelpleinwerking. In overleg wordt bepaald door 
wie en op welke manier de schade kan hersteld of vergoed worden. 
 
De opkuis van lokalen gebeurt door de animatoren van de speelpleinwerking – het 
poetspersoneel van de locatie – de animatoren en het poetspersoneel. 
 
 
Artikel 8: Regels en afspraken. 
 
De eigenheid van de speelpleinwerking (zie artikel 1) houdt in dat er eigen regels en 
afspraken gelden. Deze worden via de eigen kanalen gecommuniceerd naar de kinderen en 
animatoren en op toe gezien door de animatoren en hoofdanimatoren.  
 
De regels en afspraken van de speelpleinwerking kunnen afwijken van de regels en 
afspraken van de locatie. Bij verschil wordt steeds gezocht naar een consensus die 
tegemoet komt aan de eigenheid van beide partijen. Eventuele verschillen worden ook 
geduid tav de kinderen, animatoren en medewerkers van de locatie. 
 
 
Artikel 9: Verzekering en veiligheid 
 
De speelpleinwerking verbindt er zich toe om een verzekering af te sluiten voor ongevallen 
en burgerlijke aansprakelijkheid van kinderen en vrijwilligers en voorziet ook een 
brandverzekering voor het materiaal. 
 
De eigenaar van de locatie verbindt er zich toe om een brandverzekering af te sluiten voor 
de gebouwen. 
 
De plek waar kinderen en animatoren verzamelen bij brand is:  
 
 
Artikel 10: Verbruik 
 
Over het verbruik op de locatie, worden volgende afspraken gemaakt: 
 
Water: 
Elecktriciteit: 
Stookolie/gas:  
Internet: 
Afval(container):  
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Artikel 11: Huurprijs 
 
Voor het gebruik van de ruimtes wordt volgende prijs afgesproken: 
 
Kosteloos – een symbolisch bedrag – een forfait - alle kosten - … 
 
Dit factuur wordt opgemaakt na het einde van de werkingsperiode en dient betaald worden 
binnen de maand na factuurdatum. 
 
 
Artikel 12: Overeenkomst 
  
Deze overeenkomst gaat in werking op … en loopt tot … . 
 
 
 
Opgemaakt op    (datum) in    (gemeente) 
 
 
 
Voor de speelpleinwerking     Voor de locatie 
 
 


