Algemene bepalingen Kids Rejoice kinderopvang

Art. 1 De overeenkomst komt tot stand onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat door Kids Rejoice
kinderopvang een door de ouder(s)/verzorger(s) getekend exemplaar van de
plaatsingsovereenkomst is ontvangen.
Art. 2 De overeenkomst eindigt rechtswege op de einddatum, zonder dat daartoe enige
opzeggingshandeling vereist is.
Art. 3 Beide partijen zijn zonder rechterlijke tussenkomst bevoegd deze overeenkomst (deels)
tussentijds op te zeggen met in acht name van een opzegtermijn van één maand. Opzegging
kan geschieden per de 1e van de kalendermaand. Dit dient altijd schriftelijk te worden
ingediend.
Art. 4 Voor de ingangsdatum van de opvang kan de overeenkomst tot één maand voor de
ingangsdatum van de opvang schriftelijk geannuleerd worden. Is het termijn van één maand
verstreken dan bedragen de kosten voor de annulering maximaal één maand het
overeengekomen maandbedrag voor de kosten van kinderopvang.
Art. 5 De ouder(s) / verzorger(s) verplicht zich tot betaling van de dit artikel genoemde
vergoedingen op de wijze zoals in deze algemene bepalingen zijn vastgelegd. De ouder krijgt
maandelijks een factuur die uiterlijk de 25ste van elke maand te zijn bijgeschreven op de
rekening van de kinderopvangorganisatie. Ook betaalt u altijd één maand vooruit.
Art. 6 Indien de ouder(s) / verzorger(s) bezwaar heeft tegen een factuur, dient hij dat binnen één
week na dagtekening van de factuur schriftelijk en gemotiveerd aan de verzender van de
factuur, Kids Rejoice kinderopvang mede te delen.
Art. 7 Indien de factuur na 10 dagen niet is betaald ontvangt de ouder(s) / verzorger(s) een
aanmaning. Indien er niet wordt overgegaan tot betaling wordt het openstaande bedrag uit
handen gegeven bij een incassobureau. In dat geval komen de buitengerechtelijke en
gerechtelijke (incasso) kosten voor uw rekening. De incassokosten bedragen het maximale
bedrag conform de wet maximering incassokosten. Kids Rejoice kinderopvang kan de
overeenkomst van het kind beëindigen indien er niet aan de betalingsverplichting wordt
voldaan.
Art. 8 De ouder(s)/verzorger(s) dienen tijdig de kinderopvangtoeslag aan te vragen bij de
belastingdienst. Daarbij sturen de ouders een kopie van de aanvraag naar Kids Rejoice
kinderopvang.

Art. 9 De prijzen in de overeenkomst zijn bepaald op de tariefstelling van het kalenderjaar waarin
de eerste opvang dag wordt genoten. Uiterlijk 2 maanden voor het einde van elke
kalenderjaar ontvangt de ouder (s) /verzorger (s) eventueel een opgave met de uren en de
tarieven voor het nieuwe kalenderjaar.
Art. 10 Kids Rejoice kinderopvang biedt opvang gedurende het gehele jaar behoudens reguliere
feestdagen, van 24 december tot en met 2 januari. Bij de bepaling van het aantal opvang
uren per maand is uitgegaan van het gemiddeld aantal opvanguren per maand, daarbij zijn
de sluitingsdagen meegenomen. Hierdoor kan het daadwerkelijke aantal af te nemen uren
afwijken van het aantal in deze overeenkomst genoemde opvang uren.
Art. 11 Op deze overeenkomst zijn uitdrukkelijk van toepassing de “Algemene Voorwaarden Kids
Rejoice kinderopvang”. De ouder (s) / verzorger (s) verklaart voorafgaand aan de
totstandkoming van deze overeenkomst een exemplaar ontvangen te hebben van de
Algemene Voorwaarden en met de inhoud daarvan bekend te zijn en akkoord te gaan.
Art. 12 Kids Rejoice kinderopvang heeft steeds het recht bepalingen van deze overeenkomst en/of
de daarbij behorende bijlagen te wijzigen en/of aan te vullen (inzake een wijziging van de
tarieven gelden de hiernavolgende bijzondere bepalingen). Kids Rejoice kinderopvang stelt
de ouder (s) / verzorger (s) van een wijziging en/of aanvulling minimaal een maand voor de
ingang van de wijziging schriftelijk op de hoogte.
Art. 13 Ouder(s) / verzorger(s) blijven verantwoordelijk voor het actueel houden van hun
persoonlijke gegevens (adres, telefoonnummer, etc.). Iedere wijziging in de persoonlijke
gegevens dient direct aan Kids Rejoice kinderopvang te worden doorgegeven.
Art. 14 Wijzigingen in de gegevens van deze overeenkomst zijn uitsluitend geldig indien deze
schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Behoudens de gewijzigde gegevens blijven
de overige gegevens/bepalingen van deze overeenkomst gedurende de gehele looptijd van
deze overeenkomst van kracht. Een toekomstige wijziging in deze bepalingen behoeft slechts
door de ouder (s) /verzorger (s) schriftelijk akkoord bevonden te zijn.
Art. 15 Deze overeenkomst met de daarbij behorende bijlagen (zoals die thans luiden of in de
toekomst zullen luiden) bevat alle afspraken tussen partijen met betrekking tot de
onderhavige plaatsing en treedt in de plaats van alle eerdere schriftelijke en mondelinge
afspraken, welke partijen hebben gemaakt.

