OmgangsOvereenkomst
Stichting Het Omgangshuis Drenthe en partijen verklaren het
volgende te zijn overeengekomen met betrekking tot begeleide
Omgang op de locatie van HET OMGANGSHUIS DRENTHE

Partij 1:

Partij 2

Partij 3

De Stichting HET OMGANGSHUIS DRENTHE
Gevestigd te EMMEN, Weerdingestraat 111, ten deze
vertegenwoordigd door mevrouw J. Wijntje-Evers, coördinator,
verder te noemen “de Stichting” of coördinator.
Verzorgende ouder
Naam:
Woonplaats:
Bezoekende ouder
Naam:
Woonplaats:

TOEPASSING OMGANGSREGELING
Artikel 1.
De Omgangsregeling is van toepassing op de volgende kinderen:
Naam kind

Geboortedatum Wonende bij

1
2
3
4
OMGANGSREGELING, DUUR, VERLENGING
Artikel 2.
a. De intake fase van het traject is 5 Omgangen. Hierna volgt het maken van een plan,
hierin wordt vastgesteld wat het vervolgtraject zal zijn.
b. 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.
Mocht er eerder dan het afgesproken aantal bezoeken een evaluatie of een overleg
nodig zijn dan zal de coördinator dit beleggen met alle betrokken partijen.
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Artikel 4.
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
zorgdragen.
Als het in het belang van de Omgang is, ook met derden, zoals; advocaat,
jeugdbescherming, Raad van kinderbescherming of een andere betrokken
professionele partijen gesproken dient te worden, zal de coördinator dit doen. Met
deze overeenkomst wordt hier toestemming voor gegeven.
KOSTEN
Artikel 5.
a. Elke ouder is aan de Stichting een eenmalige bijdrage in de kosten van
€ 50,-- verschuldigd.
Aldus zijn partijen bovenstaande in drievoud overeengekomen, op
Datum: ……-………-………… Te Emmen
Ondertekening
Partij 1:
Coördinator
Datum:
Partij 2:
Datum:
Partij 3:
Datum:
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