
1 

 

 

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST KAPPER OP ZELFSTANDIGE BASIS 
 

 
Tussen ondergetekenden: 
 
Enerzijds Stad Herentals, hierbij vertegenwoordigd door Dirk Soentjens,  Algemeen 
Directeur, en Mien Van Olmen, Burgemeester, hierna genoemd de Stad. 
 
en 
 
anderzijds ….., en hierna genoemd de zelfstandige 
 
wordt het volgende overeengekomen: 
 
Artikel 1 
Partijen spreken af op zelfstandige basis samen te werken voor de verrichting van volgende 
prestaties: 

� bijkomende kappersbeurten (excl. dagprijs) van de bewoners van het WZC 
� kappersbeurten van de bewoners van de bejaardenwoningen 
� kappersbeurten van de bewoners van de assistentiewoningen 
� kappersbeurten van andere externen (partners van (ex)bewoners, …) 

Bovenstaande gebruikers zijn vrij om al dan niet gebruik te maken van de diensten van de 
zelfstandige kapper. 
 
De zelfstandige beschikt over een diploma of getuigschrift van een beroepsopleiding 
kapper/haartooi door een erkende instelling. 
 
Artikel 2 
De zelfstandige is onderworpen aan het sociaal statuut der zelfstandigen en staat zelf in voor 
alle formaliteiten ter zake en betaalt de nodige sociale bijdragen. 
 
De zelfstandige verbindt er zich toe zijn beroepsaansprakelijkheid zelf te verzekeren, en sluit 
een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af. 
 
Artikel 3 
De zelfstandige werkt met aandacht voor kwaliteit.  Hij/zij gaat integer om met vertrouwelijke 
of delicate informatie. 
 
De zelfstandige draagt ouderen een warm hart toe en toont een respectvolle en 
professionele betrokkenheid bij deze doelgroep. 
 
De zelfstandige zal de activiteiten uitvoeren op de met het woonzorgcentrum 
overeengekomen dagen en uren, namelijk: maandagnamiddag en zaterdagnamiddag. 
Wijzigingen van deze dagen en uren gebeuren in onderling overleg. 
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Artikel 4 
De zelfstandige dient de continuïteit van de verleende zorgen te verzekeren.  Te voorziene 
afwezigheden worden op voorhand gecommuniceerd. 
 
De zelfstandige verwittigt het woonzorgcentrum bij elke afwezigheid. 
 
De zelfstandige is vrij naar eigen goeddunken voor zichzelf of derden andere opdrachten uit 
voeren zonder enige tussenkomst of beperking door de Stad Herentals. 
 
Artikel 5 
De zelfstandige regelt zelf haar afspraken, bij afwezigheid verwittigt zij zelf de gebruikers.  
 
Het tarief voor de verschillende prestaties is vastgelegd door de raad voor maatschappelijk 
welzijn.  Het goedgekeurde tarief wordt als bijlage aan deze overeenkomst gevoegd.  
 
Voor de bewoners van het woonzorgcentrum en bewoners in kortverblijf, maakt de 
zelfstandige een nota op per gebruiker/beurt én een overzichtsfactuur voor het 
woonzorgcentrum. Op de overzichtsfactuur wordt de 15% forfaitaire vergoeding in mindering 
gebracht. 
 
De externe gebruikers betalen rechtstreeks aan de zelfstandige.  Van de externe 
kappersbeurten wordt een overzichtsfactuur opgemaakt, ten behoeve van het berekenen van 
de vergoeding. 
 
Artikel 6 
Het OCMW stelt de nodige lokalen, toestellen en meubilair, nutsvoorzieningen ter 
beschikking van de zelfstandige, op tijdsblokken bepaald in onderling overleg. 
Voor het gebruik van de infrastructuur wordt door de zelfstandige een forfaitaire vergoeding 
betaald, op alle prestaties. 
Deze vergoeding bedraagt 15%. 
 
De zelfstandige zorgt voor haar/zijn eigen materiaal en producten.   
 
Artikel 7 
Deze overeenkomst kan niet gewijzigd worden tenzij in gemeenschappelijk akkoord tussen 
ondertekenende partijen.  Alle wijzigingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd en na 
akkoord van de raad voor maatschappelijk welzijn. 
 
Artikel 8 
Deze overeenkomst wordt afgesloten voor onbepaalde duur, ingaande op 1 juli 2020. 
 
Opzeg kan om eender welke reden geschieden mits een opzegtermijn van drie maanden, 
aan de andere partij te betekenen bij aangetekend schrijven. 
 
Beide partijen kunnen zonder opzegtermijn de overeenkomst verbreken wanneer één 
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van de partijen ernstig tekort komt aan haar verplichtingen. Deze ernstige tekortkomingen 
moeten meegedeeld worden met een aangetekend schrijven of bij deurwaardersexploot. 
 
 
 
Aldus overeengekomen te Herentals op ……………………………….en opgemaakt in twee 
exemplaren, waarvan elke partij erkent één te hebben ontvangen. 
 
 
Voor akkoord, 
 
 
 
 
 
Dirk Soentjens      Mien Van Olmen  
Algemeen Directeur      Burgemeester 
 
 
 
 
 
….. 
Zelfstandige kapster  
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Bijlage: 
 
Prijzen haarverzorging/producten inclusief: 
 
� Snit dames    12,00 € 

� Snit mannen    09,00 € 

� Watergolf     15,00 € 

� Brushing     15,00 € 

� Kleuring     17,00 € 

� Permanent    20,00 € 

� Permanent + snit    32,00 € 

� Kleuring + snit + watergolf  44,00 € 

� Permanent + snit + watergolf  47,00 € 


