OVEREENKOMST OMGANGSREGELING STICHTING HET OMGANGSHUIS ARNHEM
Partijen verklaren het volgende te zijn overeengekomen met betrekking tot begeleide
omgang op de locatie van HET OMGANGSHUIS ARNHEM.

Partij 1: de Stichting HET OMGANGSHUIS ARNHEM, gevestigd te ARNHEM, ten deze
vertegenwoordigd
door mevrouw N.J.W.G. Simons, verder te noemen “de Stichting”
Partij 2: de verzorgende ouder…………………………………..,
wonende te……………………….
Partij 3: de niet verzorgende ouder………………………………,
wonende te……………………….
TOEPASSING OMGANGSREGELING
Artikel 1.
De omgangsregeling is van toepassing op de volgende kinderen:
Naam

Geboortedatum

Wonende bij

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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OMGANGSREGELING, DUUR, VERLENGING
Artikel 2.
a. De omgangsregeling wordt aangegaan voor vijf bezoeken.
b. Een bezoek duurt (maximaal) één uur en driekwartier. De frequentie van het bezoek wordt
in onderling overleg afgesproken.
c. Als de data van de bezoeken zijn vastgesteld kan daarvan niet meer worden afgeweken. Bij
niet doorgaan van een bezoek is het inhalen daarvan niet mogelijk.
Artikel 3.
Op verzoek van beide ouders kan na vijf bezoeken aan de coördinator om verlenging van het
contract voor dezelfde duur worden gevraagd. De coördinator beslist of verlenging mogelijk
is. Verlenging kan meerdere keren gevraagd worden, telkens na afloop van een periode van
vijf bezoeken.
VOORWAARDEN OMGANG
Artikel 4 .
De aanwezige ouder is verantwoordelijk voor het gedrag van zijn of haar kind(eren) tijdens
het bezoek.
Artikel 5.
De ouders verplichten zich de aanwijzingen van de begeleiders van de Stichting op te volgen.
Artikel 6.
De verzorgende ouder dient er zorg voor te dragen dat voor het/de kind(eren) een W.A.verzekering is afgesloten.
Artikel 7 .
De verzorgende ouder is verantwoordelijk voor het brengen en halen van het/de kind(eren)van
en naar de locatie.
Artikel 8.
Toegang tot de locatie van de Stichting hebben uitsluitend de verzorgende ouder, de nietverzorgende ouder en het/de kind(eren). Anderen dan genoemden mogen de locatie van de
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Stichting niet betreden, tenzij dit nadrukkelijk van te voren met de coördinator is afgesproken
(zie artikel 9b).
VERHINDERING, ZIEKTE
Artikel 9.
a. Indien de omgangsregeling onverwacht niet kan worden nagekomen wordt de verhindering
hiervan onverwijld aan de coördinator meegedeeld zodat deze de andere betrokkenen op de
hoogte kan stellen.
b. Als de verzorgende ouder het/de kind(eren) niet zelf kan brengen en halen dan wordt dit
van te voren in overleg met de coördinator van de Stichting geregeld.
Artikel 10.
Bij ziekte van het/de kind(eren) dient de verzorgende ouder een doktersverklaring te
overhandigen aan de coördinator.
GEDRAGSREGELS
Artikel 11.
Verbaal of non-verbaal geweld is niet toegestaan op de locatie van de Stichting.
Artikel 12.
Op de locatie van de Stichting wordt alleen in het Nederlands gecommuniceerd.
Artikel 13.
a. Het is op de locatie van de Stichting verboden te roken.
b. Alcohol- of druggebruik is niet toegestaan op de locatie van de Stichting. Een begeleider
mag betrokkenen de toegang weigeren als dit in hun gedrag kan worden geconstateerd.
Artikel 14.
Mobiele telefoon(s) mogen tijdens het verblijf op de locatie van de Stichting niet worden
gebruikt. Daarom moeten deze bij binnenkomst op de locatie van de Stichting worden
ingeleverd bij de begeleider(s). Bij vertrek worden de telefoons teruggegeven.
Artikel 15.
Het is niet toegestaan op de locatie van de Stichting foto’s of video-opnamen te maken.
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Artikel 16.
Tijdens het bezoek mogen geen snoep, versnaperingen allerlei, limonade, geld of cadeaus aan het/de
kind(eren) worden overhandigd.
Artikel 17.
Kinderen die niet alleen naar het toilet kunnen of moeten worden verschoond worden daarbij
altijd ook begeleid door een begeleider/ster.
Artikel 18.
De ruimtes van de Stichting mogen tijdens het bezoek niet worden verlaten.
Artikel 19.
Tijdens het bezoek is het de niet-verzorgende ouder niet toegestaan vragen te stellen aan
het/de kind(eren) over de verzorgende ouder.
Artikel 20.
Contact tussen de verzorgende en niet-verzorgende ouder is tijdens het verblijf op de locatie
van de Stichting niet toegestaan.
Artikel 21.
Voorafgaand aan het contact geeft de verzorgende ouder aan de begeleider van de Stichting
de noodzakelijk spullen voor het kind af, zoals een belangrijke knuffel, luiers, schone kleding
en zo nodig voeding.
COMMUNICATIE MET DERDEN, UITSLUITEND IN HET BELANG VAN DE KINDEREN
Artikel 22.
a. De Stichting communiceert uitsluitend in het belang en de veiligheid van de kinderen met
instanties die de bescherming van de kinderen ten doel hebben, bijvoorbeeld, de Raad voor de
Kinderbescherming, de Rechtbank, Gezinsvoogden, Veilig Thuis, Lindenhout en vergelijkbare
instanties.
b. Het voortijdig beëindigen en/of niet opstarten kan tevens gecommuniceerd worden met derden,
als de Rechtbank, de Raad voor de Kinderbescherming, Lindenhout etc..
Artikel 23.
Als er tijdens het bezoek iets voorvalt wat in het belang van het/de kind(eren) aan de
verzorgende ouder gerapporteerd dient te worden, zal de Stichting hiervoor zorg dragen.
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KOSTEN
Artikel 24.
a. Elke ouder is voor vijf bezoeken aan de Stichting een eenmalige bijdrage in de kosten van
€ 50,-- verschuldigd.
b. Bij verlenging van het contract voor vijf bezoeken zijn dezelfde bijdragen verschuldigd als
vermeld onder sub a van dit artikel.
c. Voormelde bijdragen zijn onder voorbehoud van prijsaanpassingen.
Artikel 25.
Door de Stichting wordt zorg gedragen voor de aanwezigheid van thee, koffie, limonade en
kleine versnaperingen.

Aldus zijn partijen in drievoud overeengekomen, op …………………..

te Arnhem

Partij 1: namens de Stichting Het Omgangshuis Arnhem te Arnhem,
…………………………………………………………………………………………….
Partij 2:

……………………………………………………………………………………

Partij 3:

…………………………………………………………………………………….
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