Algemene voorwaarden
Kinderopvang Senang komt overeen met de ouder(s)/verzorger(s) om tegen betaling een
nader overeen te komen aantal kindplaatsen ter beschikking stellen voor de opvang en
verzorging van kinderen vanaf 6 weken; met inachtneming van de bepalingen in deze
algemene voorwaarden. In het plaatsingscontract, dat een onlosmakelijk geheel vormt met
deze algemene voorwaarden, wordt de concrete uitvoering van de opvang van het
individuele kind overeengekomen.
Artikel 1: Begripsbepaling
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 Kinderdagverblijf: het centrum waar de kinderen worden opgevangen.
 Kindplaats: de plaats/verzorging die vereist is voor een kind vanaf 6 weken oud.
 Dagen: volledige dagen dat een kind op het kinderdagverblijf aanwezig is.
 Dagdelen: uitsluitend op woe- en vrijdag kunnen halve dagen van 5 opvanguren
worden afgenomen.
 Werkdagen: alle dagen van de week, behalve zaterdag, zondag en algemeen erkende
feestdagen.
 Ouder(s)/verzorger(s): afnemer van de kinderopvang.
Artikel 2: Looptijd
De ingangsdatum is de datum van ondertekening van het plaatsingscontract vanaf de eerste
of de 15e van de maand. Het plaatsingscontract van het betreffende kind wordt zonder
opzegging beëindigd op de dag dat het kind de leeftijd van vier jaar bereikt, tenzij anders
wordt overeengekomen.
Artikel 3: Wijziging
Lid 1
Kinderopvang Senang kan de algemene voorwaarden wijzigen. Deze wijziging kan pas
ingaan twee maanden nadat de gewijzigde algemene voorwaarden door de
ouder(s)/verzorger(s) zijn ontvangen.
Lid 2
Wijzigingen in de persoonlijke gegevens van het kind of de ouder(s)/verzorger(s) dienen zo
spoedig mogelijk, schriftelijk te worden doorgegeven.
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Artikel 4: Kindplaatsen
Lid 1
Kinderopvang Senang verplicht zich het overeengekomen aantal kindplaatsen of gedeelten
van kindplaatsen aan de ouder(s)/verzorger(s) ter beschikking te stellen na het
ondertekenen van het plaatsingscontract.
Lid 2
In het, bij deze algemene voorwaarden behorende, plaatsingscontract is vastgelegd voor
welk kind, met welke ingangsdatum en voor hoeveel dagen/dagdelen kinderopvang
beschikbaar gesteld wordt.
Lid 3
Een kindplaats bedraagt minimaal een dag per week.
Lid 4
Voor de 15e van de voorgaande maand zullen de ouder(s)/verzorger(s) ervoor zorgdragen
dat het definitieve aantal dagen/dagdelen voor het gebruik van de 7.00 uur en 7.30 uur
service of de 18.30 uur service bij de locatie van Senang bekend is, wanneer deze afwijken
van de standaard. De afname van extra service dagen/dagdelen worden bovenop de
standaard in rekening gebracht. Indien er niets is doorgegeven, kunnen we niet met
zekerheid voor bovenstaande tijdstippen geopend zijn.
Lid 5
Een eenmalige extra dag en/of dagdeel kunnen voor de 15e van de voorgaande maand
worden aangevraagd bij de locatiemanager en zullen na beoordeling toegezegd of
afgewezen worden, met uit zondering van acute noodgevallen.
Lid 6
Bij het wijzigen van het aantal opvang dagen zal het plaatsingscontract gewijzigd worden,
hiervoor geldt de standaard opzegtermijn zoals beschreven in artikel 10 lid 1, tenzij beide
partijen anders overeenkomen. De kosten van deze mutatie bedragen € 25,00 per nieuw
contract.
Lid 7
De organisatie kan niet worden verplicht kinderen toe te laten wier gedrag en/of
gezondheidstoestand een gevaar op leveren voor de overige opgenomen kinderen.
Artikel 5: Openingstijden
Lid 1
Het kinderdagverblijf is standaard geopend op alle werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur.
Op aanvraag kunt u gebruik maken van de 7.00 uur service, 7.30 uur service of de 18.30 uur
service.
Lid 2
Het kinderdagverblijf is minimaal 48 weken per jaar geopend.
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Lid 3
De haal
07.00 –
13.00 –
17.00 –

en brengtijden van een kind kunnen liggen tussen de volgende tijden:
09.00 brengen van het kind.
13.30 halen of brengen van het kind.
18.30 halen van het kind.

Van deze haal- en brengtijden kan alleen in uitzonderlijke gevallen, na overleg met de
leiding, worden afgeweken.
Artikel 6: Kosten van kinderopvang
Lid 1
De kosten voor de kinderopvang worden via automatische-incasso afgeschreven van een
door de ouder(s)/verzorger(s) op te geven bank/giro rekening. De factuur zal op of rond de
eerste van de maand waarvoor betaling verschuldigd is geïncasseerd worden via
automatische- incasso. De ouder(s)/verzorger(s) zullen zorgdragen voor voldoende saldo op
deze rekening.
Lid 2
Kinderopvang Senang kan administratiekosten per factuur in rekening brengen bij het niet
automatisch kunnen incasseren van de standaard factuur.
Lid 3
Indien de betaling niet via een automatische-incasso plaatsvindt of als deze niet is gelukt, is
de contractant verplicht zelf zorg te dragen voor de betaling via het bankrekeningnummer
vermeld op de factuur van kinderopvang Senang onder vermelding van het debiteur- en
factuurnummer. Wanneer de storno ons bereikt ontvangt u per omgaande een herinnering
per mail en dient u voor de 15e van de maand het geld over te maken. Wanneer het bedrag
voor de 15e niet is bijgeschreven worden er
Tussen de 15e en 20e van de maand € 15,- administratiekosten in rekening gebracht.
Tussen de 20e en 25e van de maand € 20,- administratiekosten in rekening gebracht.
Tussen de 25e en 30e van de maand € 25,- administratiekosten in rekening gebracht.
Wanneer er op de 1e van de volgende maand niet is voldaan, geven wij de incassering uit
handen aan een incassobureau.
Lid 4
Indien kinderopvang Senang redelijke kosten heeft moeten maken ter verkrijging van de
betaling buitenrechte, dan is de contractant tevens buitengerechtelijke incassokosten
verschuldigd ter hoogte van 15% van de hoofdsom.
Lid 5
Als een geplaatst kind zonder opgave van redenen vier weken of langer afwezig is, kan
kinderopvang Senang een ander kind voor dit kind in de plaats stellen, onverminderd de
verschuldigdheid van de betaling van het overeengekomen tarief. Kinderopvang Senang is
als dan bevoegd de overeenkomst tot kinderopvang met onmiddellijke ingang op te zeggen.
Lid 6
Het crediteren van gesloten (feest)dagen is verrekend in de uurprijs en worden hierdoor
doorberekend in de factuur. De berekening van de factuur wordt gedaan op basis van 52
weken per jaar.
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Artikel 7: Prijswijzigingen
Prijswijzigingen worden minimaal drie maanden vóór de gewenste ingangsdatum schriftelijk
te worden aangekondigd en kan per eerste van de maand ingaan.
Artikel 8: Verzekeringen
Lid 1
Het kinderdagverblijf zorgt ervoor dat zij en haar werknemers zijn verzekerd tegen wettelijke
aansprakelijkheid voor een bedrag van minimaal € 1.200.000 voor iedere gebeurtenis.
Aansprakelijkheid van kinderopvang Senang is beperkt tot maximaal het bedrag genoemd in
dit artikel. Deze beperking van de aansprakelijkheid vervalt in geval van opzet of bewuste
roekeloosheid.
Lid 2
Wanneer het kinderdagverblijf haar verplichtingen uit artikel 8 lid 1 niet nakomt, is de
afnemer gerechtigd met onmiddellijke ingang de opvang van het kind te beëindigen. Het
vooruit betaalde bedrag voor kinderopvang dient het kinderdagverblijf direct op basis van
onverschuldigd betaalde te restitueren.
Lid 3
Het kinderdagverblijf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadigen
van kleding, meegebracht speelgoed e.d.
Artikel 9: Beëindiging voor de ingebruikname
Indien de ouder(s)/verzorger(s) de overeengekomen reservering annuleren voordat de
opvang feitelijk van start is gegaan, geldt dat kinderopvang Senang 20% van het bedrag
over de gereserveerde dagdelen van het aantal maanden in rekening brengt. De normale
opzegtermijn van artikel 10 lid 1 komt hiermee te vervallen.
Artikel 10: Beëindiging van het gebruik
Lid 1
De looptijd van de eerste periode voor ieder kind is minimaal drie maanden. De opzegtermijn
is twee maanden en begint nadat de schriftelijke opzegging is ontvangen, op de eerste van
de eerstkomende maand. Elk van de partijen heeft het recht de overeenkomst met
betrekking tot invulling van een kindplaats via schriftelijke opzegging en zonder opgaaf van
reden te beëindigen.
Lid 2
Elk der partijen kan de overeenkomst opzeggen door middel van een schriftelijke melding
met inachtneming van een opzegtermijn van de lopende maand en twee opvolgende volle
maanden. De plaatsing kan worden opgezegd per de eerste of de vijftiende van de maand.
Voor een gedeeltelijke opzegging geldt dezelfde procedure.
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Lid 3
De overeenkomst eindigt van rechtswege zonder opzegtermijn bij het overlijden van het kind
of wanneer het met een ernstige handicap krijgt of met een handicap geboren wordt en
hiervoor gespecificeerde zorg nodig heeft.
Lid 4
Indien de ouder(s)/verzorger(s) kindplaats(en) of gedeelten van kindplaatsen die met de
ouder(s)/verzorger(s) zijn overeengekomen niet daadwerkelijk benut, is desondanks het
volledig overeengekomen bedrag voor deze plaats door de ouder/verzorger verschuldigd.
Wanneer het een verandering in de standaard afname betreft kunnen ouder(s) /
verzorger(s) zich beroepen op artikel 4, lid 6.
Artikel 11: Beëindiging door wanprestatie
Lid 1
Indien een der partijen, ondanks schriftelijke ingebrekestelling, aan haar verplichtingen uit
deze algemene voorwaarden niet (tijdig) voldoet, is de andere partij gerechtigd het
plaatsingscontract, zonder dat daartoe een rechterlijke tussenkomst is vereist, met ingang
van de in ingebrekestelling genoemde data te beëindigen (of te ontbinden) onverminderd
haar recht om nakoming en/of schadevergoeding te vorderen.
Lid 2
Partijen zijn gerechtigd in de hierna genoemde gevallen de overeenkomst onmiddellijk
zonder enige aanmaning of ingebrekestelling buiten rechte schriftelijk te ontbinden.
 Surseance van betaling van een van partijen/vennoten.
 faillissement van een van partijen/vennoten.
 Indien de wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is op een van
partijen/vennoten
 Een besluit van de kinderopvangorganisatie tot gehele of gedeeltelijke overdracht of
staking van de vennootschap onder firma, eenmanszaak.
 Intrekking of niet verlenging van de vergunning tot het exploiteren van de
kinderdagopvang
Artikel 12: Slotbepaling
In die gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet, streven partijen naar het bereiken
van een oplossing naar redelijkheid en billijkheid. Het Nederlands recht is van toepassing op
deze overeenkomst.
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Ingangsdatum van deze plaatsing
Einddatum van deze plaatsing
Aantal dagen per week
Vaste prijs per maand

:
:
:
:

……………………………………………………………………………
…………………………… (datum dat uw kind de 4-jarige leeftijd bereikt)
…………………………. dagen
€ ……………………….

Overige kosten

: afname extra dagen/ dagdelen worden apart in
rekening gebracht.

Van deze overeenkomst maken tevens deel uit: de Algemene voorwaarden voor
Kinderopvang, de gedragscode van kinderopvang Senang en de richtlijnen van Kinderopvang
Senang. De ouder(s) /verzorger(s) heeft een exemplaar van de algemene voorwaarden en
richtlijnen ontvangen, d.m.v. de informatiegids en de gedragscode en heeft kennis genomen
van de voorwaarden op de website www.kinderopvangsenang.nl en heeft zich daarmee
akkoord verklaard.

Ondertekend te Groningen d.d. ……………………………………
Dhr. ……………………………………………………

Mw. …………………………………………………………

………………………………………………………….

……………………………………………………………

Namens Kinderopvang Senang
Naam
Locatie

: ………………………………………………………….., locatiemanager.
: Loetjoe / Tjilup ba

Handtekening:……………………………………………………………………………………………………..
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PLAATSINGSBEWIJS
Dit plaatsingsbewijs is een bevestiging van de plaatsing van onderstaand kind. Tevens geldt
dit plaatsingsbewijs als een nadere concretisering van deze overeenkomst.
Gegevens kind
Naam
(verwachte) geboortedatum
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon nummer
E-mail

:
:
:
:
:
:
:

Baby…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..

:
:
:
:
:
:
:
:

……………………………………
06-……………………………….
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………

Gegevens ouder(s)
Naam vader
Mobiel tel. nr.
Werkgever
Adres werkgever
Postcode werkgever
Vestigingsplaats werkgever
Telefoonnummer werkgever
E-mail

moeder: ………………………………….
: 06-…………………………………………
: ……………………………………………..
: ………………………………………………
: ………………………………………………
: ………………………………………………
: ………………………………………………
: ………………………………………………

Gegevens plaatsing
Ingangsdatum
:
Einddatum
:
Soort opvang
: dagopvang van kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar
Aantal dag(deel)en per week :
Locatie
: Tjilup ba / Loetjoe
Opvangdagen (s.v.p. de gewenste dag(en) aankruisen)
O
O
O
O
O

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

(8.00
(8.00
(8.00
(8.00
(8.00

u
u
u
u
u

-

18.00
18.00
13.00
18.00
13.00

u)
u)
u)
u)
u)

O Woensdag (13.00 u – 18.00 u)
O Vrijdag

(13.00 u – 18.00 u)

O U maakt wel / geen gebruik van de 7:00 uur service op 0 ma 0 di 0 wo 0 do 0 vr.
O U maakt wel / geen gebruik van de 7:30 uur service op 0 ma 0 di 0 wo 0 do 0 vr.
O U maakt wel / geen gebruik van de 18:30 uur service op 0 ma 0 di 0 wo 0 do 0 vr.
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