
 

Overeenkomst tot inschrijving in het internaat  
 

 
 
 
 
Tussen enerzijds 
- de Internaten Sint-Lodewijk (Palaestra, Educa, Arena), en anderzijds 
 

- de heer en/of mevrouw __________________________, ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s)  
 

van ____________________________________ (naam intern) handelend in eigen naam en voor hun 
kind, is overeengekomen wat volgt: 
 

1. De ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) schrijven _________________ (voornaam 
intern) in voor het internaat.  
Zij bevestigen bij deze inschrijving dat de intern ingeschreven is/werd in de school 
_______________________________ (naam van de school) in klas ______. 

 

2. In het internaatsgeld (zie bijlage) zijn inbegrepen: het verblijf, ontbijt, lunchpakket ’s middags, 
warm avondmaal, de pedagogische begeleiding, de permanentie tijdens de nacht en 
internaatsactiviteiten. De ouders of de wettelijke vertegenwoordigers en de meerderjarige intern 
zijn hoofdelijk gehouden tot betaling van het internaatsgeld. Ze verbinden er zich toe om de 
betalingen stipt uit te voeren binnen de dertig dagen na factuurdatum. 

 

3. De betalingswijze is als volgt: een voorschot bij de inschrijving en een maandelijkse rekening. 
 

4. De inschrijving van de intern wordt pas definitief door betaling van het voorschot. Zonder deze 
betaling is de inschrijving niet geldig! 
Terugbetaling van het voorschot is enkel mogelijk bij schriftelijke uitschrijving uit het internaat 
vóór 5 juli voorafgaand aan het schooljaar waarvoor ingeschreven werd.  

 

5. Een inschrijving gebeurt voor een heel schooljaar.  
Bij uitschrijving in de loop van het schooljaar als gevolg van een eigen beslissing van de intern, 
zijn ouders of wettelijke vertegenwoordigers, wordt internaatsgeld aangerekend op basis van 
het aantal dagen dat de intern op internaat verbleven heeft. 
Daarnaast wordt steeds een verbrekingsvergoeding (vergoeding die betaald moet worden bij 
vroegtijdige beëindiging van een overeenkomst) aangerekend van 250 euro. 
Uitschrijven uit het internaat kan enkel na overleg met de internaatsbeheerder en na het 
ondertekenen van een attest dat de uitschrijving bevestigt door alle partijen. 

 

6. Bij een ononderbroken afwezigheid van de intern wordt een terugbetaling voorzien van de 
maaltijden vanaf twee weken. De afwezigheid wordt gestaafd met een (dokters)attest.  

 

7. De ouders of de wettelijke vertegenwoordigers en de intern die deze overeenkomst 
ondertekenen, verklaren zich akkoord met het internaatsreglement, waarvan de huidige versie 
als bijlage bij deze overeenkomst wordt gevoegd (of per mail).   
De ouders verklaren zich akkoord dat de internaatsbeheerder bepaalt in welke kamer/internaat 
de intern gehuisvest wordt. 

 

8. Deze overeenkomst wordt van rechtswege beëindigd wanneer een einde wordt gesteld aan de 
inschrijving van de intern als regelmatige leerling in de secundaire school waar hij school loopt. 
De overeenkomst wordt eveneens van rechtswege beëindigd wanneer de intern als gevolg van 
een tuchtmaatregel definitief zou worden uitgesloten. 

 

9. Deze overeenkomst geldt zolang de intern ingeschreven is in het internaat. 
 

10. Alle geschillen die zouden kunnen voortvloeien uit deze overeenkomst, zullen worden behandeld 
door de rechtbanken bevoegd voor het rechtsgebied waarin de zetel van het internaatsbestuur 
gelegen is. 

 

11. Deze overeenkomst is opgemaakt te  Brugge op ___/___/_____ (datum) in twee exemplaren, één 
voor de intern en zijn ouders en één voor het internaat.  
Ondergetekende ouder verklaart t.o.v. het internaat in toepassing van de artikels 373 en 374 van 
het Burgerlijk Wetboek te handelen met de instemming van de andere ouder. 

  

  
 
 

Internaatsbeheerder of     De ouder(s) of de                   De intern 
zijn gemandateerde  wettelijke vertegenwoordigers of                                                                                                                                                                                
   de meerderjarige intern 
 



 

Infofiche internaat 
 

De gevraagde info is vereist om uw kind in te schrijven. Het internaat verwerkt deze informatie in haar administratie. De info wordt 
verwerkt en bewaard zolang uw kind op internaat is ingeschreven, per begonnen schooljaar. 
De juistheid van uw gegevens is belangrijk voor ons. Daarom vragen we om wijzigingen steeds aan ons door te geven.. 

 

Persoonlijke gegevens 

Naam intern  
 

 Voornamen 
 

 

Domicilieadres 
 

 

Telefoon thuis  GSM intern 
 

 

Geboortedatum 
 

 Geboorteplaats 
 

 

Rijksregisternummer 
 

 Nationaliteit  

E-mail intern 
 

 

Aanschrijfadres indien  
verschillend van domicilieadres 

 

 

Familiale gegevens 

Naam ouder 1 
 

 Beroep*  

GSM ouder 1  
 

E-mail 1  

Naam ouder 2 
 

 Beroep*  

GSM ouder 2  
 

E-mail 2  

E-mail waar factuur mag gestuurd worden 
 

 

Regeling ouderlijk gezag  
 

 

Schoolgegevens* 

Studierichting   
 

School  

Behaald procent vorig schooljaar: ____%.  Haalde een A - B - C –attest 

Heb je bepaalde moeilijkheden met vakken op school?  Zo ja, welke?  
 
 
 

 

Medische gegevens* 

Zijn er bepaalde zaken die u wenst te melden i.v.m. de gezondheid van uw kind?  
 
 
 
 

Wanneer u wenst dat het internaat er op toeziet dat uw minderjarig kind tijdens de internaatsuren 
bepaalde medicijnen inneemt op doktersvoorschrift, dient u vooraf een aanvraagformulier in te 
vullen. 

 

Opmerkingen 

 
 
 
 
 

 
 
* De hier gevraagde info verschaft u op vrijwillige basis en in het belang van uw kind. 


