
 

 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN ALDERLEAFSTE KINDEROPVANG  

 

art. 1: De overeenkomst is rechtsgeldig wanneer beide partijen een getekend exemplaar van de 

plaatsingsovereenkomst hebben. 

art. 2: De overeenkomst eindigt op de einddatum, zonder dat daartoe enige opzeggingshandeling 

nodig is. 

art. 3: Beide partijen zijn bevoegd deze overeenkomst tussentijds, per brief of e-mail, op te zeggen 

met in acht name van een opzegtermijn van 1 maand. Opzeggen kan per de 15e en per de laatste dag 

van de maand. 

art.4: De ouder verplicht zich tot betaling. Op de 1e  van de maand krijgt de ouder een digitale 

rekening welke voor de 15e van die maand voldaan moet worden. 

art.5: Indien de ouder bezwaar heeft tegen de factuur, dient hij dat binnen een week na dagtekening 

van de factuur schriftelijk of elektronisch en gemotiveerd aan Alderleafste mede te delen. 

art.6: Als de factuur niet voor de 1e van de volgende maand is betaald wordt een herinnering 

verzonden. Hiervoor wordt €5,- aan administratiekosten in rekening gebracht met een nadere 

betalingstermijn tot de 10e van de maand. Indien de factuur niet voor de 10e van die maand is 

betaald ontvangt de ouder een aanmaning, hiervoor wordt €20,- aan administratiekosten in rekening 

gebracht.  

art.7: Als de factuur na de aanmaning niet voor de 25ste van die maand is betaald wordt een 

sommatie verstuurd. De kosten voor deze sommatie zijn €50,- . In deze sommatie wordt de ouder 

een nadere betalingstermijn gesteld van minimaal 7 dagen, maximaal een maand. 

art.8: De genoemde sommatie geldt tevens als opzegging door Alderleafste van de 

plaatsingsovereenkomst. Wanneer er na de gestelde termijn nog niet is betaald kan de ouder vanaf 

dat moment geen aanspraak meer maken op de kindplaats. Ook indien alsnog volledige betaling zou 

plaatsvinden. De ouder is in dit geval een schadevergoeding aan Alderleafste verschuldigd ter hoogte 

van de volledige kosten van de kindplaats gedurende 1 maand.  Alsmede rente en incassokosten en 

ook de reeds bestaande betalingsverplichting moeten door de ouder betaald worden. 

art.9: Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die door Alderleafste worden gemaakt 

teneinde nakoming van de verplichtingen van de ouder te bewerkstelligen, komen ten koste van de 

ouder. Alderleafste kan een incassobureau inschakelen. 

art.10: De prijzen in de overeenkomst zijn bepaald op de tariefstelling van het kalenderjaar waarin de 

eerste opvangdag is. Voor wijzigingen van de tarieven geldt dat Alderleafste de ouder minimaal 1 

maand voor de voorgenomen ingangsdatum schriftelijk of elektronisch op de hoogte stelt. 

art.11: Alderleafste biedt opvang gedurende het hele jaar m.u.v. de week tussen Kerst en 

Oud/Nieuwjaar.  

   

 



 Bij de bepaling van het aantal opvanguren per maand is uitgegaan van het gemiddeld aantal 

opvanguren per week, x 49 weken of 47weken : 12 maanden is het te betalen bedrag per maand. (49 

weken of 47 weken, omdat 2 weken of 4 weken vakantie van de ouder in de berekening 

meegenomen worden.) 

art.12: 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.13: Alderleafste heeft steeds het recht bepalingen van deze overeenkomst te wijzigen en/of aan 

te vullen. 

art. 14: Ouder(s)/Verzorger(s) blijven verantwoordelijk voor het actueel houden van hun persoonlijke 

gegevens (adres en telefoonnummers). Iedere wijziging in de persoonlijke gegevens dient direct aan 

Alderleafste te worden doorgegeven. 

art. 15: Wijzigingen in de gegevens van de overeenkomst zijn uitsluitend geldig indien deze 

schriftelijk tussen beide partijen zijn overeengekomen. Behalve de gewijzigde gegevens blijven de 

overige gegevens/ bepalingen van de overeenkomst gedurende de hele looptijd van de 

overeenkomst van kracht. 

Aldus overeengekomen en ondertekend, 

namens Alderleafste:                               ouder/verzorger(1):     ouder/verzorger(2): 

naam:   …………………………………….. ………………………………..  …………………………………… 

datum: …………………………………….. ………………………………..   …………………………………... 

handtekening:    

……………………………………………….. …………………………………  ………………………………… 

 

 

Voorbeeld van een urenberekening: opvang voor 2 dagen van 8 uren per week, dat is 16 uren per 
week. Als we dan er van uit gaan dat Alderleafste 51 weken open is  en we nemen aan dat ouders 2 
weken vakantie hebben dan blijven er dus 49 weken over per jaar. Dus dan reken je: 16 x €6,50 x 49 
= €5096,- per jaar, dit deel je door 12 maanden en dan wordt het maandbedrag €424,- 
Ouders kunnen kiezen tussen 2 of 4 weken vakantie. 
Voor BSO kunnen ouders kiezen uit de volgende pakketten: 51 weken, alle schoolvakanties ook 
opvang, 47 weken, opvang voor 6  vakantieweken, 41 weken, geen opvang in de schoolvakanties. 
 
 
 

 


