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11.9   Algemene voorwaarden plaatsingsovereenkomst 
 

 

➢ De ondertekende plaatsingsoveréénkomst dient 2 maanden voor aanvang in ons bezit te zijn. 
Indien men dit verzuimt heeft u geen recht op plaatsing, wel worden de twee maanden 
doorberekend. 
 

➢ Aanvraag wijzigingen in de dagen van opvang en opzegging dienen twee maanden van tevoren, 
alleen schriftelijk te worden ingediend, anders zijn wij genoodzaakt de gederfde inkomsten van 
de wijziging of annulering, (de twee maanden) aan u door te berekenen. Wijzigingen zijn alleen 
mogelijk indien dagdelen beschikbaar zijn. Wanneer een wijziging mogelijk is, kan dit 
administratief alleen per de 1e  van de maand ingaan. 
 

➢ Het verschuldigde tarief voor de kinderopvang wordt rond de vijfentwintigste van de 
gefactureerde maand geïncasseerd per incasso. Indien u niet of onregelmatig het bedrag binnen 
de maand betaald, kunnen wij u de plaatsing ontzeggen. In geval van een betalingsachterstand 
kan de opvang worden geweigerd en zijn wij tevens gemachtigd de plaatsingsovereenkomst per 
direct te beëindigen 
 

➢ Tijdens vakantie en/of ziekte zal er een opvangplaats worden vrijgehouden. Dit betekent dat 
deze dagen worden gefactureerd. Wel kunt u gebruik maken van ruildagen. Zie hiervoor Ruil-en 
flexdagenbeleid.  
 

➢ Op studiedagen van de basisschool dat uw kind bezoekt, is de BSO Het Tuinhuis extra geopend 
bij aanmelding van minimaal 3 of meer kinderen. Indien u hiervan gebruik maakt, worden deze 
dagen gefactureerd.  
 

➢ Wanneer door overmacht Het Tuinhuis haar deuren moet sluiten (bijv. ziekte, staking, e.d.) 
zullen ook deze dagen worden doorberekend. Het Tuinhuis aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg hiervan. Eventuele gemiste dagen zijn niet 
in te zetten als ruildagen.  
 

➢ Officiële feestdagen en de vrijdag na Hemelvaart is het kinderdagverblijf gesloten, op 24 
december sluiten wij om 17:00 uur, deze dagen worden wel doorberekend. 
 

➢ Ouders dienen zich te houden aan de haal- en brengtijden van Het Tuinhuis. Na driemaal te laat 
ophalen ontvangt u eerst een schriftelijke waarschuwing; na de vierde maal te laat ophalen 
ontvangt u een boete van € 50,00 en na de vijfde maal krijgt u een boete van € 100,- 

 

➢ Het Tuinhuis is gerechtigd om jaarlijks de tarieven te herzien, mits 2 maanden van te voren 
aangekondigd.  

 
➢ Het Tuinhuis is slechts bevoegd de overeenkomst op te zeggen op grond van een 

zwaarwegende reden. Als zwaarwegende redenen worden in ieder geval aangemerkt:  
a. Het kind door ziekte of anderszins extra verzorgingsbehoeftig is;  
b. Het kind en/of de ouder een risico of bedreiging vormt voor de geestelijke en/of lichamelijke 
gezondheid of veiligheid van anderen, na te zijn gewaarschuwd, tenzij een waarschuwing 
redelijkerwijs niet van Het Tuinhuis mag worden verwacht;  
c. De opvang van het kind een normale opvang van de andere kinderen onevenredig verzwaart 
of belemmert. 
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