
 
RESERVINGSOVEREENKOMST  
TUSSEN OUDER EN GASTOUDER 
 
 
 
GEGEVENS VRAAGOUDER 
 
Naam  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adres  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Woonplaats  .…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Mail  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Telefoon …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
verder te noemen vraagouder 
 
 
GEGEVENS GASTOUDER 
 
Naam  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adres  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Woonplaats  .………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Mail  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Telefoon …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
verder te noemen gastouder 
 
 
Toekomstig opvangadres (kruis aan wat van toepassing is) 
 gelijk aan adres vraagouder 
 gelijk aan adres gastouder 
 
Gereserveerde dagen en tijden (kruis aan wat van toepassing is en vul tijden aan) 
 maandag  van ….….:….…. tot ….….:……..  
 dinsdag  van ….….:….…. tot ….….:…….. 
 woensdag van ….….:….…. tot ….….:…….. 
 donderdag  van ….….:….…. tot ….….:…….. 
 vrijdag  van ….….:….…. tot ….….:…….. 
 zaterdag van ….….:….…. tot ….….:…….. 
 zondag van ….….:….…. tot ….….:…….. 
 
 flexibel minimaal ……………… uur per maand 
 
Overwegende dat 

o de ouder de opvang en de verzorging van de in deze overeenkomst genoemde kind(eren) in de 
toekomst op de bovengenoemde dagen en gedurende tijden wenst over te laten aan de gastouder;  

o de gastouder deze opvang en verzorging wenst uit te voeren; 
  



Verklaren het volgende te zijn overeengekomen: 
 
Artikel 1  
In het kader van deze overeenkomst zal de gastouder de opvang en de verzorging uitvoeren van de hierna 
genoemde kind(eren):  
 
Naam ……………………………………………  Geboortedatum …………………………………………… 
 
Naam ……………………………………………  Geboortedatum …………………………………………… 
 
Naam ……………………………………………  Geboortedatum …………………………………………… 
 
Naam ……………………………………………  Geboortedatum …………………………………………… 
 
Kindje(s) moet(en) nog geboren worden, namelijk rond …………………………………………………………………. 
 
Artikel 2 
De opvang zal ingaan op ……………………………………… voor onbepaalde tijd. 
 
Artikel 3 
De gastouder brengt voor zijn/haar opvangactiviteiten een vergoeding aan de ouder in rekening van  
€ ............................. per kind, per uur/ per gezin, per uur. 
 
Artikel 4 
Veranderingen in de gewenste of mogelijke tijden van opvang, delen de ouder en de gastouder elkaar ten 
minste twee maanden van tevoren schriftelijk mee. 
 
Artikel 5  
Vanaf het moment van ondertekening van deze overeenkomst tot de ingangsdatum van de opvang heeft de 
ouder de mogelijkheid de opvang te annuleren door middel van een aan de gastouder gerichte schriftelijke 
annulering (brief, e-mail), zulks met inachtneming van een annuleringstermijn van twee maanden. 
 
Artikel 6  
Indien de ouder niet of niet tijdig op de in artikel 4 en 5 voorgeschreven wijze aan de gastouder kenbaar heeft 
gemaakt dat opvang op andere tijden gewenst is of er helemaal geen opvang en verzorging gewenst is, heeft 
de gastouder onverminderd recht op de overeengekomen vergoeding voor de uren die waren afgesproken in 
verband met zijn/haar beschikbaarheid voor opvang tot een maand na de schriftelijke kennisgeving. 
 
Artikel 7 
In geval van overlijden van het kind zijn de vraagouders bevoegd deze overeenkomst met 
onmiddellijke ingang zonder inachtneming van een opzegtermijn op te zeggen.  
 
 
Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt te ……..........................................., d.d. …………..................... 
 
 
Handtekening ouder     Handtekening gastouder 
 
 
.............................................................................  ................................................................................... 
 
 
Zorg ervoor dat zowel de ouder als de gastouder een ondertekend exemplaar van deze overeenkomst in zijn bezit krijgt. Kidslution is geen  
partij in deze overeenkomst en hoeft zodoende ook geen exemplaar van deze overeenkomst te ontvangen.  
 
Informeer Kidslution twee maanden voor de start van de opvang over de start. Kidslution zal dan tijdig zorg dragen voor  
de totstandkoming van een overeenkomst van opdracht tussen de ouder en gastouder. 


