Aanvullende plaatsingsovereenkomst kinderen met een chronische ziekte en/of
handicap
De ondergetekenden,
Naam
:
Straat en huisnummer:
Postcode en plaats :
Telefoonnummer

:

hierna te noemen: de ouders, te dezer zake handelende zowel voor zichzelf als
namens hun door hen vertegenwoordigd minderjarig kind:
Naam :

Geboortedatum:

hierna te noemen: het kind,
en
Kinderwoud, gevestigd te Heerenveen, te dezer zake vertegenwoordigd door mevr.
V. Weewer, directeur, hierna te noemen: Kinderwoud nemen in aanmerking dat:
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

Het kind extra zorg en aandacht nodig heeft in verband met: (benaming
chronischeziekte en/of handicap)
De ziekte en/ of handicap van het kind tot risicovolle situaties kan leiden;
De ouders van het kind voorkeur geven aan plaatsing van het kind op:
(naam verblijf)
(hierna te noemen: het verblijf) en zijn zich bewust van de daarmee eventuele
verbonden risico’s;
De ouders van het kind daartoe aan Kinderwoud een verklaring hebben
overlegd van de behandelend specialist en/ of huisarts van het kind, waaruit
blijkt dat plaatsing in het verblijf medisch gezien verantwoord is;
De inrichting van het verblijf geen speciale voorziening bevat om extra voor de
veiligheid en gezondheid van het kind te waken;
Dat het personeel niet beschikt over specialistische kennis omtrent de
verzorging en begeleiding van kinderen met een ziekte en/ of handicap;
Kinderwoud slechts een normale aansprakelijkheidsverzekering heeft en de
verzekeringspolis een uitsluiting bevat voor aansprakelijkheid bij schade door
medisch handelen, zodat er rekening mee moet worden gehouden dat
Kinderwoud niet verzekerd is, indien er wat met het kind gebeurt en de
oorzaak daarvan in verband wordt gebracht met de medische indicatie of
ziekte en/ of handicap van het kind;
Kinderwoud daarom zowel ten behoeve van zichzelf als ten behoeve van de
groepsleiding en anderen die behulpzaam zijn bij de exploitatie van het verblijf
(daarbij inbegrepen stagiaires en vrijwilligers) zich wenst vrij te tekenen voor
aansprakelijkheden en meer in het algemeen met betrekking tot
aansprakelijkheden, afspraken met het kind en de ouders wenst te maken.
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en komen als volgt overeen:
Artikel 1.
Noch het kind noch de ouders zullen Kinderwoud dan wel personeelsleden,
stagiaires, vrijwilligers of andere betrokkenen bij de verzorging van het kind
aanspreken op mogelijke gevolgen van de ziekte en/ of handicap tijdens en na de
opvang van het kind op het verblijf.
Artikel 2.
Kinderwoud bedingt een gelijke vrijtekening voor aansprakelijkheid ten behoeve van
anderen welke op enig moment op het verblijf aanwezig zijn, daaronder mede
begrepen andere kinderen en ouders.
Artikel 3.
Indien anderen Kinderwoud haar personeel of andere medewerkers waaronder
begrepen vrijwilligers en stagiaires zouden aanspreken op mogelijke gevolgen van
de ziekte en/ of handicap van het kind tijdens en na de opvang op het verblijf zullen
de ouders van het kind Kinderwoud, haar personeelsleden en andere medewerkers
ter zake vrijwaren.
Artikel 4.
Mocht ondanks vorenstaande artikelen aansprakelijkheid van Kinderwoud, haar
personeelsleden en/of andere medewerkers worden aangenomen, dan zal deze
aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat onder de normale WA-polis van
Kinderwoud in een dergelijk geval tot uitkering komt.
Artikel 5.
De ouders hebben in samenwerking met Kinderwoud een zogenaamd “stappenplan”
met betrekking tot het kind opgesteld.
Dit stappenplan zal op het verblijf aanwezig zijn en Kinderwoud zal de groepsleiding
vragen indien zich de ziekte en/ of handicap bij het kind voordoet, zo goed mogelijk
dienovereenkomstig te handelen, overigens zonder dat daarmee voor Kinderwoud,
haar personeelsleden of andere medewerkers enige aansprakelijkheid genomen
wordt ter zake, welke aansprakelijkheid immers blijkens het voorgaande duidelijk
wordt uitgesloten.
Artikel 6.
De kosten van extra begeleiding, verzorging en aanpassingen komen voor rekening
van de ouders van het kind.
Handtekening
de ouders:

Handtekening
voor Kinderwoud:

Datum:
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