Algemene bepalingen BSO BuitenGewoon

art. 1

De overeenkomst komt tot stand onder de voorwaarde dat de BSO
een door de ouder(s)/verzorger(s) getekend exemplaar heeft ontvangen. Het kinderdagverblijf
zendt u een ontvangstbevestiging.

art. 2

De overeenkomst eindigt wanneer het kind naar de middelbare school gaat, zonder dat daartoe
enige opzeggingshandeling vereist is.

art. 3

Beide partijen zijn zonder rechterlijke tussenkomst bevoegd deze overeenkomst (deels)
tussentijds –per brief dan wel per e-mail- op te zeggen met in acht name van een opzegtermijn
van 1 maand. Opzegging kan geschieden per de laatste dag van de maand.

art. 4

Voor de ingangsdatum van de opvang kan de overeenkomst tot 1 maand voor de ingangsdatum
van de opvang per brief of per e-mail geannuleerd worden. Is dit termijn van 1 maand verstreken
dan bedragen de kosten voor de annulering maximaal 1 maal het overeengekomen
maandbedrag voor de kosten van kinderopvang.

art. 5

De ouder verplicht zich tot betaling van de dit artikel genoemde vergoedingen op de wijze zoals
in deze algemene bepalingen zijn beschreven. De ouder krijgt maandelijks een factuur met een
betalingstermijn van 14 dagen.

art. 6

Indien de ouder bezwaar heeft tegen een factuur, dient hij dat binnen één week na dagtekening
van de factuur schriftelijk of elektronisch en gemotiveerd aan de verzender BSO BuitenGewoon
van de factuur mede te delen.

art. 7

Indien een factuur niet op tijd betaald is, wordt een herinnering verzonden, hiervoor wordt €5,aan administratiekosten in rekening gebracht met een nadere betalingstermijn van 7 dagen.
Indien de factuur niet binnen 7 dagen is betaald ontvangt de ouder een aanmaning, hiervoor
wordt €20,- aan administratiekosten in rekening gebracht.

art. 8

Indien de factuur na de aanmaning niet binnen 7 dagen betaald is wordt een sommatie
verstuurd. De kosten voor deze sommatie zijn €50,-. De wettelijke grondslag voor de genoemde
administratiekosten (incl. wettelijke rente) is te vinden in artikel 6:119 Burgerlijk Wetboek. In
deze sommatie wordt de ouder een nadere betalingstermijn gesteld van minimaal 7 dagen,
maximaal een maand.

art. 9

De in het vorige lid genoemde sommatie geldt tevens als opzegging door de BSO van de
plaatsingsovereenkomst indien en per het moment dat de aldaar gestelde termijn is verlopen
zonder dat de volledige in de sommatie vermelde betaling heeft plaatsgevonden. De ouder kan
vanaf dat moment geen enkele aanspraak meer maken op de kindplaats, ook indien alsnog
volledige betaling zou plaatsvinden. De ouder is in dat geval een schadevergoeding aan BSO
BuitenGewoon verschuldigd ter hoogte van de volledige kosten van de kindplaats gedurende 1
maand alsmede rente en incassokosten, onverminderd de reeds bestaande
betalingsverplichtingen.

art. 10 Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten die door BSO BuitenGewoon of zijn
gemachtigde worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichting(en) van de ouder te
bewerkstelligen, komen ten laste van de ouder. De buitengerechtelijke incassokosten worden
vastgesteld op minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 70, één en ander
onverminderd het recht van BSO BuitenGewoon om de (hogere) werkelijke schade te vorderen.

art. 11 Door de ouder gedane betalingen strekken steeds allereerst ter voldoening van alle
verschuldigde kosten, daarna van de rente en eventuele boetes, vervolgens van de opeisbare
facturen die het langst openstaan, ook indien de ouder vermeldt dat de voldoening betrekking
heeft op een latere factuur.
art. 12 De prijzen in de overeenkomst zijn bepaald op de tariefstelling van het kalenderjaar lopend
vanaf januari tot en met december. Aan het eind van elk kalenderjaar ontvangt de
ouder/verzorger een opgave met de uren en de tarieven voor het nieuwe kalenderjaar.
art. 13 BSO BuitenGewoon biedt opvang gedurende het gehele jaar behoudens feestdagen en
sluitingsdagen. Bij de bepaling van het aantal opvang uren per maand is uitgegaan van 49
weken opvang, waarvan 10 vakantieweken en 39 schoolweken. Studiedagen en sluitingsdagen
zijn hierin verwerkt.
art. 14 Op deze overeenkomst zijn uitdrukkelijk van toepassing de “Algemene Voorwaarden BSO
BuitenGewoon”. De ouder 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. 15 BSO BuitenGewoon 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). BSO stelt de ouder van een wijziging en/of
aanvulling minimaal een maand voor de voorgenomen ingangsdatum schriftelijk of elektronisch
op de hoogte.
art. 16 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 BSO BuitenGewoon te worden doorgegeven.
art. 17 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 de gegevens behoeft door beide
ouder(s)/verzorger(s) schriftelijk akkoord bevonden te zijn.
art. 18 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.

