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Welkom in de wereld van kindeRdam. 

Een bijzondere wereld van zo’n veertig locaties met ieder hun eigen,  

unieke karakter. Een wereld waarin u  kunt kiezen voor een opvang die aansluit 

bij uw persoonlijke levensvisie, maar natuurlijk ook voor een plek 

dicht bij u in de buurt. 

Sinds 1 januari 2005 schrijft de Wet 
Kinderopvang voor dat u als ouder een 
overeenkomst aangaat met een kinderop-
vangorganisatie. U krijgt zelf de factuur en 
ontvangt een kinderopvangtoeslag van de 
belastingdienst. Soms zal ook de gemeen-
telijke Sociale Dienst of UWV bijdragen in 
de kosten. U kunt dat zelf regelen, maar 
de medewerkers op het Centraal Bureau 
van KindeRdam helpen u graag om de 
kinderopvangtoeslag en eventueel andere 
bijdragen aan te vragen.

Wilt u meer weten over de Wet Kinder-
opvang? Raadpleeg dan het Ministerie 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
(minocw.nl/kinderopvang), of bel ons 
Centraal Bureau.

In dit informatieboekje vindt u alle 
informatie die u moet weten voordat u 
een contract afsluit met KindeRdam. In de 
inhoudsopgave vindt u de onderwerpen 
die in het boekje worden behandeld. Ach-
terin zijn de Algemene Voorwaarden voor 
Kinderopvang opgenomen. 

In de tarievenlijst (bijlage) staat informatie 

In dit informatieboekje vindt u alle  
informatie die u moet weten voordat u 
een contract afsluit met KindeRdam.  
Achterin zijn de Algemene Voorwaarden 
voor Kinderopvang opgenomen. 

Wij zijn u graag van dienst
De Wet Kinderopvang schrijft voor dat u als 
ouder een overeenkomst aangaat met een 
kinderopvangorganisatie. U krijgt zelf de 
factuur en ontvangt een kinderopvang-
toeslag van de belastingdienst. Soms zal 
ook de gemeentelijke Sociale Dienst of 
UWV bijdragen in de kosten. U kunt dat 
zelf regelen, maar de medewerkers op het 
Centraal Bureau van KindeRdam helpen 
u graag om de kinderopvangtoeslag en 
eventueel andere bijdragen aan te vragen.

Meer informatie over de Wet Kinder-
opvang vindt u op www.rijksoverheid.nl/
kinderopvang.

Proefberekening van uw kosten
Wilt u meer weten over de netto kosten 
per maand voor kinderopvang, dan kunt u 
op www.toeslagen.nl een proefberekening 
maken.

Hebt u na het lezen van dit boekje nog 
vragen? Onze medewerkers op het  
Centraal Bureau beantwoorden ze graag. 

Wij wensen u en uw kind een fijne tijd 
toe bij KindeRdam.

Welkom in de wereld van KindeRdam. 

Een bijzondere wereld van ruim

 veertig locaties met ieder hun eigen,  

unieke karakter. Een wereld waarin u  

kunt kiezen voor een opvang die aansluit 

bij uw persoonlijke levensvisie, maar 

natuurlijk ook voor een locatie 

dicht bij u in de buurt. 

De kindercentra van  KindeRdam zijn  
verspreid over Rotterdam. Zij voldoen  
allemaal aan de kwaliteitseisen uit het  
convenant Kwaliteit Kinderopvang.Daardoor 
worden op alle locaties dezelfde  
richtlijnen gehanteerd. 
 
Onze pedagogisch medewerkers doen er  
alles aan uw kind zich thuis te laten voelen.  
Op die manier bouwen wij samen met u aan  
de toekomst van uw kind. 
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in combinatie met elkaar contracten kunt 
afsluiten.
•	Voorschoolse	opvang	(VSO):	vóór	aan-

vang van de schooltijden van uw kind 
•	Naschoolse	opvang	(NSO):	na	afloop	van	

de schooltijden van uw kind 
•	Vakantieopvang		
•	Tussenschoolse	opvang	(TSO):	geldt	voor	

bepaalde scholen.

Schoolsluitingsdagen
Hebt u een BSO contract mét Vakantie- 
opvang, dan heeft uw kind ook opvang
tijdens schoolvakanties en schoolsluitings-
dagen op de dagen dat uw kind normaal
BSO heeft.

Vakantie Plusopvang
Voor NSO Plusopvang geldt een vakantie-
sluiting van twee weken in de zomer-
vakantie. Doordat hier kinderen vanuit
verschillende scholen worden opgevan-
gen, gelden hiervoor vaste openings-
tijden. Deze sluiten niet altijd aan op de
sluitingstijden van de verschillende 
scholen.  

2 tot 4 jaar: peuterspeelzaal
•	De	peuterspeelzalen	volgen	het	rooster	
van	de	basisscholen:	zij	zijn	open	 
gedurende de schoolweken en zijn 12 
vakantieweken per jaar gesloten. Voor 
een overzicht van de openingstijden per 
peuterspeelzaal verwijzen wij u naar onze 
folder Peuterspeelzalen.

2. Openingstijden
KindeRdam werkt met stamtijden. Dat wil 
zeggen:	tien	en	een	half	aaneengesloten	
uren waarbinnen kinderopvang mogelijk 
is. De stamtijden zijn op de dagopvang-
locaties van KindeRdam van 7.30 tot 18.00 
uur, van maandag tot en met vrijdag. Som-
mige locaties voor dagopvang kennen 
verlengde openingstijden.

Opvang buiten de stamtijden
Op sommige locaties voor dagopvang is 

1. Soorten kinderopvang 
bij KindeRdam
KindeRdam biedt u de volgende opvang-
mogelijkheden:

10 weken tot 4 jaar: dagopvang
•	Hele	dagopvang:	een	aaneengesloten	

periode van 101/2 uur. 
•	Halve	dagopvang:	een	aaneengesloten	

periode van 51/4 uur. (Alleen als de bezet-
ting dit toelaat).
•	Kinderopvang	Plus:	voor	kinderen	die	
 extra zorg nodig hebben van pedagogisch 
 medewerkers die hiervoor speciaal zijn 

opgeleid. (Niet op alle locaties mogelijk).
•	Verlengde	opvang:	opvang	buiten	de	

stamtijden van de locatie. (Niet op alle 
locaties mogelijk).
•	Flexopvang:	als	u	op	wisselende	tijden	

werkt en uw kind dus ook op wisselende 
tijden opvang nodig heeft. (Niet op alle 
locaties mogelijk en alleen als de bezet- 
ting dit toelaat).

4 tot 13 jaar: buitenschoolse opvang 
(BSO) 
De buitenschoolse opvang van KindeR-
dam is gekoppeld aan bepaalde scholen. 
Op de website www.KindeRdam.nl vindt u 
een overzicht van deze scholen. 
Onder de buitenschoolse opvang vallen 
verschillende diensten waarvoor u los of 
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opvang	buiten	de	stamtijden	mogelijk:	
vroeger dan 7.30 uur of later dan 18.00 uur. 
Wij brengen hiervoor extra kosten in 
rekening.

Voorschoolse opvang
Voor de VSO geldt dat u uw kind zelf naar 
de BSO locatie brengt. Onze locaties met 
VSO zijn geopend vanaf 7.00 uur ‘s och-
tends. Voor kinderen met NSO + vakantie-
opvang, exclusief VSO zijn tijdens school-
vakanties de aanvangstijden van de NSO 
gelijk aan de aanvangstijd van school.

Naschoolse opvang
Voor de NSO geldt dat wij uw kind na 
schooltijd bij school ophalen en naar de 
BSO locatie brengen. Onze locaties sluiten 
om 18.30 uur. 

Tijdens	schoolvakanties	kunnen	BSO’s	
worden samengevoegd en zal u gevraagd 
worden uw kind naar de vakantie-BSO te 

brengen. Dit zal altijd op redelijk afstand 
van de eigen BSO zijn.   

Brengen naar en halen van school
In principe gebeurt het brengen en halen 
naar en van school lopend, onder begelei-
ding van een pedagogisch medewerker. 
Oudere kinderen kunnen zelfstandig van 
de opvang naar school en terug, mits de 
ouders daarvoor toestemming hebben 
gegeven op de afsprakenlijst van de BSO.

Voor alle opvangvormen geldt een vooraf 
vastgesteld aantal uren. 

3. Groepsgrootte en 
groepsleiding
De groepsgrootte is volgens de voorschrif-
ten die zijn vastgelegd in het convenant 
Kwaliteit Kinderopvang. Elke groep krijgt 
begeleiding van minimaal twee gediplo-
meerde pedagogisch medewerkers. Soms 
is een pedagogisch medewerker in 
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rijke begrippen voor kinderen om zichzelf 
te kunnen zijn. Pedagogisch medewerkers 
zullen hier altijd naar streven en benade-
ren kinderen op een positieve en opbou-
wende manier. 

Alle locaties van KindeRdam beschikken 
over verantwoorde, moderne, educatieve 
materialen. Kinderen krijgen volop uitda-
ging om de wereld te ontdekken. 

Elke locatie van KindeRdam werkt met een 
pedagogisch werkplan. U kunt dit inzien 
op de locatie waar uw kind verblijft. 

5. Wendagen
Kinderen mogen in overleg voorafgaand 
aan plaatsing eerst komen wennen in de 
groep. Dit kan zonder kosten, voor maxi-
maal twee dagdelen. Wilt u uw kind langer 
laten wennen, dan brengt KindeRdam 
hiervoor de kostprijs in rekening.

6. Omgangsafspraken
Uw kind is gebaat bij een goed gestruc-
tureerde kinderopvang. Dat kan alleen 
als gemaakte afspraken van beide zijden 
goed worden nageleefd. 

Brengen en halen
Wij gaan ervan uit dat u uw kind op de 
afgesproken tijd ophaalt. Er kan natuurlijk 
een goede reden voor zijn als dat niet  
lukt. Belt u dan even de pedagogisch 
medewerkers van de groep. 

Komt uw kind later, of een dag helemaal 
niet,	geeft	u	dit	dan	die	dag	uiterlijk	vóór	
9.00 uur door aan de pedagogisch mede-
werkers van de groep van uw kind. 

Als u uw kind een keer wat later brengt 
of eerder ophaalt, dan liever niet tijdens 
momenten dat de groep in een kring eet of 
drinkt. Dit is namelijk erg onrustig voor de 
kinderen. Indien mogelijk verzoeken wij u 
dit vooraf aan de pedagogisch medewerkers 

opleiding aanwezig. In dat geval is duide-
lijk vastgelegd welke taken deze wel en 
niet zelfstandig mag uitvoeren. KindeR-
dam voldoet daarmee aan de opleidings-
eisen uit de CAO kinderopvang. 

4. Pedagogisch beleid
Wij vinden het belangrijk dat ieder kind 
een positief zelfbeeld ontwikkelt. We 
stimuleren kinderen trots op zichzelf te 
zijn. Elk kind is uniek. Mensen met verschil-
lende culturele achtergronden zien wij als 
een verrijking. We willen kinderen leren 
rekening met elkaar te houden. 

Op alle locaties van KindeRdam wordt 
gewerkt met de vier pedagogische basis-
doelen	uit	de	Wet	Kinderopvang: 

•	Bieden	van	een	gevoel	van	veiligheid
•	Bevorderen	persoonlijke	competenties
•	Bevorderen	sociale	competentie
•	Overdracht	van	normen,	waarden	en	 
  cultuur

Veiligheid en geborgenheid zijn belang-
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door te geven. Komt iemand anders uw 
kind ophalen, breng dan de pedagogisch 
medewerkers hiervan tijdig op de hoogte. 
Als u dit niet doet, mogen zij uw kind niet 
meegeven.  

Snoepen en trakteren
Gezonde voeding vinden wij belangrijk  
voor de ontwikkeling van kinderen. 
Daarom vragen wij u uw kind geen snoep 
mee te geven, ook niet in de jaszak. 
Als uw kind wil trakteren voor een verjaar-
dag of afscheidsfeestje, dan vragen wij u 
gezonde traktaties mee te geven. U kunt de 
pedagogisch medewerkers om tips vragen.

Omgangsvormen
Bij KindeRdam hechten wij veel waarde 
aan goede omgangsvormen. Dat betekent 
dat kinderen moeten leren op basis van-

gelijkwaardigheid met elkaar om te gaan. 
Pedagogisch medewerkers geven met hun 
gedrag het goede voorbeeld. Zij praten 
met de kinderen en luisteren naar hen, 
maar stellen ook duidelijke grenzen.  
KindeRdam heeft voor alle volwassenen  
algemene gedragsregels, die op elke 
locatie	gelden:	
•	 Wij	houden	rekening	met	culturele	en	

levensbeschouwelijke achtergronden.
•		Wij	discrimineren	niet.
•	 Op	al	onze	locaties	is	de	voertaal	 

Nederlands. 
•	 Wij	gaan	met	respect	om	met	elkaar	en	

met materialen. 
•		Conflicten	lossen	we	vreedzaam	op.	
•	 Geweld,	leugens	en	diefstal	accepteren	wij	

niet.
•	 Iedere	volwassene	is	zich	ervan	bewust	
 dat zijn of haar gedrag een voorbeeld is 
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	 voor	de	kinderen.	Dus:	niet	schreeuwen	of	
 vloeken en geen seksueel getint gedrag.
•	 Alle	volwassenen	zorgen	samen	voor	de	
veiligheid	van	de	kinderen.	Dat	betekent:

 alert blijven op bijvoorbeeld het sluiten
 van deuren, geen kleine sieraden of 

kraaltjes bij kinderen omdoen, tassen 
niet onbeheerd laten staan, enzovoort.

Soms zijn er eigen huisregels op een 
bepaalde locatie. KindeRdam maakt dan 
duidelijk voor alle ouders en kinderen wat 
die regels zijn. 

KindeRdam heeft ook een protocol on-
gewenst gedrag. Dat treedt in werking als 
een ouder, kind of medewerker bepaalde 
grenzen overschrijdt. 

7. Praktische zaken
Aansprakelijkheid en verzekeringen 
KindeRdam is verzekerd voor brand,  in-
braak en ongevallen. Maar niet alle schade 
is altijd gedekt. Bovendien kan KindeRdam 
nooit méér vergoeden dan de verzekering 
uitbetaalt. 

KindeRdam is niet verzekerd voor dief-
stal of het zoekraken van persoonlijke 
eigendommen. Ook niet voor kleding en 
buggy’s.

Wij verwachten van u dat u een Wettelijke 
Aansprakelijkheidsverzekering (WA) hebt 
voor uw kind. Dit betekent dat deze ver-
zekering schade vergoedt, mocht uw kind 
iets van anderen kapot maken. Hebt u 
deze verzekering niet, dan kunt u mogelijk 
voor grote kosten komen te staan.

Bereikbaarheid
Het is belangrijk voor ons en voor uw kind 
dat ouders goed bereikbaar zijn. 
Verhuist u, hebt u een ander (mobiel) te-
lefoonnummer of hebt u een ander werk-
adres en zakelijk telefoonnummer, geeft u 
dit dan meteen door aan onze plaatsings-
afdeling: plaatsingen@KindeRdam.nl

Contract beëindigen
Contracten kunnen worden beeïndigd  per 
iedere dag van een maand. Bij opzeg-
ging per brief gaat de opzegging in op de 
datum waarop KindeRdam de opzegging 
ontvangt.  In de maand dat uw kind vier 
jaar wordt, schrijft KindeRdam uw kind 
automatisch uit. Bij de buitenschoolse 
opvang gebeurt dit in de maand dat uw 
kind twaalf jaar wordt. 
 
Wilt u eerder – of later – opzeggen? Dan 
moet u dit ten minste één maand van 
tevoren schriftelijk doorgeven aan het 
Centraal Bureau van KindeRdam. Een wens 
voor verlenging van het contract kan niet 
altijd gehonoreerd worden. 

Tussentijds	opzeggen	kan	alleen	schrifte-
lijk, met inachtneming van een opzeg-
termijn van één maand. Dit geldt ook als 
een contract gedeeltelijk wordt opgezegd.

KindeRdam heeft het recht het contract 
eenzijdig te verbreken als een kind of een 
ouder afwijkend gedrag vertoont. 

Eten
Wij gaan ervan uit dat uw kind al heeft 
ontbeten als u het brengt. Wij zorgen voor 
de rest van de dag voor eten, drinken en 
fruit. Ook deze vast terugkerende eet- en 
drinkmomenten zorgen voor het ritme en 
de regelmaat in de groep.  

Voor kinderen tot 12 maanden gebruiken wij 
Nutrilon. Vanaf een jaar drinken de kinderen 
halfvolle melk. Voor de oudere kinderen 
zorgen wij voor een afwisselend weekmenu.
Als uw kind speciale voeding nodig heeft, 
kunt u deze zelf meegeven. 

Inenten
Wij gaan ervan uit dat uw kind wordt 
ingeënt volgens het rijksvaccinatiepro-
gramma, in het belang van uw kind en zijn 
omgeving. Als uw kind niet deelneemt 
aan het rijksvaccinatieprogramma, is het 
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belangrijk voor de veiligheid van het kind 
dat wij dit weten. 

Kindkaart
Van ieder kind maken wij een kindkaart. 
Hierop staat onder andere wie de peda-
gogisch medewerkers in noodgevallen 
kunnen bereiken, wie uw huisarts is, of 
uw kind medicijnen gebruikt en andere 
zaken die van belang zijn om van uw kind 
te weten. 

Ontruimingsoefening
In verband met de veiligheid houdt kindeR-
dam elk jaar een ontruimingsoefening op de 
locaties (brandalarm of andere calamiteiten). 
Wij verzoeken u dringend u aan de regels 
rond een dergelijke oefening te houden. 
De	voorschriften	vindt	u	bij	zo’n	oefening	
op het mededelingenbord.

Restitutie
KindeRdam verleent geen restitutie 
indien een kind wegens ziekte of andere 
oorzaken tijdelijk niet naar de opvang kan 
komen.

Studiedagen
KindeRdam is één dag per jaar gesloten 
voor deskundigheidsbevordering van het 
personeel. In oktober maken wij bekend 
wanneer deze dagen in het volgende jaar 
plaatsvinden.

Vakantie
De kinderopvang van KindeRdam is in
principe het hele jaar open. Wel zijn wij 
gesloten op christelijke en nationale feest-
dagen.	Tijdens	schoolvakanties	voegen	wij		
soms groepen samen. Ook kunnen tijdens 
schoolvakanties	BSO’s	worden	samen-
gevoegd.  
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8. Ziekte en medicijnen
Als uw kind ziek is, kunnen wij het niet 
opvangen. Is uw kind thuis ziek geworden, 
dan	verzoeken	wij	u	dit	’s	morgens	vóór	
9.00 uur door te geven aan de pedagogisch
medewerkers op de groep. 
Weet u wat uw kind mankeert, geeft u dit 
dan	meteen	door:	misschien	is	er	besmet-
tingsrisico en moeten wij andere ouders 
hiervan op de hoogte stellen.
Als uw kind ziek wordt op de kinderop-
vang en hij of zij niet in staat is mee te
doen met de normale groepsactiviteiten, 
kan uw kind helaas niet op de opvang 
blijven. Wij stellen u hiervan direct op de 
hoogte en verwachten dan dat u uw kind 
zo snel mogelijk ophaalt. In noodsituaties 
roepen wij de hulp in van een arts of bren-
gen wij het kind naar het ziekenhuis. 

Medicijnen
Pedagogisch medewerkers geven alleen 
medicijnen die de dokter heeft voor- 
geschreven. Dit geldt ook voor homeopa-
thische middelen. Als ouders erom vragen, 
kunnen wij wel neusspray (zoutoplossing), 
hoestdrank en chamodent (tegen pijn bij  
doorkomende tandjes) geven. Willen ou-
ders dat wij medicijnen geven, dan moeten 
zij een overeenkomst gebruik geneesmid-
del/zelfzorgmiddel tekenen. Deze overeen-
komst gaat in het kinddossier.

9. Communicatie met ouders
KindeRdam houdt ouders op de hoogte 
van eventuele veranderingen in de orga-
nisatie. Locaties geven nieuwsbrieven uit, 
er is minstens een keer per jaar een ouder-
avond en er is een prikbord met mede- 
delingen. Ook de website van KindeRdam 
is een informatiebron.

Oudercommissie
Elke locatie of combinatie van locaties van 
KindeRdam heeft een Oudercommissie.  
De ouders die hierin zitten, praten mee 
over het reilen en zeilen op de locatie(s). 
Ook helpen zij bij feesten en activiteiten. 

Centrale Ouderraad
Vertegenwoordigers uit de Oudercom-
missies vormen met elkaar de Centrale 
Ouderraad. Deze ouders kunnen advies 
geven en inspraak hebben op het beleid 
van KindeRdam in zijn geheel, volgens 
de regels die hiervoor in de Wet Kinder-
opvang zijn vastgelegd.

10. Kwaliteit en certificering
Kwaliteit wordt bij KindeRdam onder 
andere bepaald door de manier waarop 
medewerkers van KindeRdam omgaan 
met kinderen, ouders en elkaar. Wij heb-
ben hier veel aandacht voor. 

Convenant Kwaliteit Kinderopvang
De locaties van KindeRdam voldoen  
allemaal aan de kwaliteitseisen uit het 
landelijk convenant Kwaliteit Kinderop-
vang. Hierin zijn o.a. zaken vastgelegd 
rond risico-inventarisatie, veiligheid, 
hygiëne en pedagogisch beleid. 

GGD 
De GGD inspecteert jaarlijks de kwaliteit 
van de locaties. Het rapport daarvan is te 
vinden op onze website. 

HKZ gecertificeerd
Een stap verder in kwaliteitszorg is het hel-
der vastleggen van activiteiten, procedures 
en instructies volgens het HKZ model 
(Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de 
Zorgsector). Alle locaties van KindeRdam 
hebben het HKZ keurmerk (ISO 9001). Dit 
betekent dat een onafhankelijke instelling 
na toetsing heeft vastgesteld dat KindeR-
dam voldoet aan vastgestelde landelijke 
normen rond werkwijze en kwaliteit. Deze 
toetsing wordt jaarlijks herhaald. KindeR-
dam stelt zich tot taak werkprocessen 
regelmatig te evalueren en te verbeteren. 

Kindvolgsysteem
Onderdeel van het kwaliteitsbeleid van 
KindeRdam is het kindvolgsysteem.  
Hiermee observeren de pedagogisch  
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medewerkers regelmatig alle kinderen.  
De resultaten van de observatie bespreken 
zij tijdens een oudergesprek. Het verslag 
van de observatie komt vervolgens in het 
kinddossier. De pedagogisch medewerker 
legt	zo’n	dossier	aan	van	elk	kind,	vanaf	
het begin van het verblijf. Hierin zijn ook 
andere gegevens van uw kind en getekende 
formulieren opgenomen.

Overdrachtsdocument
Voor alle kinderen die bijna naar de basis- 
school gaan, wordt een overdrachtsdo-
cument ingevuld. Op de locaties die sa-
menwerken met een basisschool wordt dit 
document na toestemming van de ouders 
rechtstreeks naar de school gestuurd. Bij 
de andere locaties krijgen de ouders het 
document mee. 

Veiligheid en gezondheid
In de risico-inventarisaties per locatie 
wordt	bekeken	welke	risico’s	er	zijn	voor	
de kinderen op het gebied van veiligheid 
en gezondheid, en hoe we hier op een 
goede manier mee om kunnen gaan.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Nieuwe medewerkers moeten altijd eerst  

een Verklaring Omtrent Gedrag afgeven  
alvorens zij aan het werk kunnen bij 
KindeRdam. 

11. Zorgstructuur
Alle kinderdagverblijven en peuterspeel-
zalen worden regelmatig bezocht door 
een Voorschools Maatschappelijk Werker 
(vmw’er).	Als	er	zorgen	zijn	over	een	kind,	
wordt	dit	met	de	vmw’er	besproken.	Het	
is ook voor ouders mogelijk een gesprek 
met	de		vmw’er	aan	te	vragen.	De	vmw’er	
kan ook adviseren over de overgang van 
kinderdagverblijf of peuterspeelzaal naar 
de basisschool. 

Soms zijn er zorgen over het gedrag of 
de ontwikkeling van een kind. Wanneer u 
zich zorgen maakt, kunt u hierover altijd 
overleggen met de pedagogisch mede-
werker en/of locatiemanager. Ook kan 
het voorkomen dat zij vragen hebben en 
hierover met u in gesprek gaan.  

Zorgcoördinator
Bij KindeRdam werkt een zorgcoördinator 
die de pedagogisch medewerkers en 
locatiemangers adviseert als er zorgen over 
een kind zijn.  
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Samenwerking met CJG
In de verschillende deelgemeenten werkt 
KindeRdam nauw samen met de Centra 
voor Jeugd en Gezin. Hier werken onder 
andere verpleegkundigen, pedagogen, 
schuldhulpverleners, opvoedhulp aan huis 
en gezincoaches. Als er zorgen zijn kan de 
locatiemanager medewerkers van het CJG 
vragen mee te denken over een hulpaan-
bod.  Dit gebeurt altijd in overleg met de 
ouders.

SISA signaleringssyteem
Tijdens	het	opgroeien	kan	een	kind	te	
maken krijgen met allerlei problemen. Er 
zijn dan verschillende instanties en orga-
nisaties die het kind hulp kunnen bieden. 
Voor doelgerichte en effectieve hulp is het 
belangrijk dat de hulp van de verschillende 
instanties die bij het kind betrokken zijn 
op elkaar is afgestemd. Speciaal hiervoor is 
een computersysteem ontwikkeld dat hulp-
verleners	met	elkaar	in	contact	brengt:	het	
SISA signaleringssyteem (Stadsregionaal 
Instrument Sluitende Aanpak). KindeRdam 
is sinds 1 januari 2011 hierbij aangesloten. 
Ouders worden door de locatiemanager 
geïnformeerd als een kind wordt aange-
meld	bij	SISA.	Toestemming	van	de	ouders	
is niet noodzakelijk. 

Als meerdere instanties het kind hebben 
aangemeld,	vindt	er	een	‘match’	plaats.	Op	
dat moment wordt de ouder per brief door 
SISA hiervan op de hoogte gesteld. 

12. Sanctiebeleid
Als wij pedagogisch medewerkers meer 
uren moeten laten werken omdat ouders 
bij herhaling hun kind na sluitingstijd 
ophalen, brengt dit extra kosten met zich 
mee. Wij zijn genoodzaakt die kosten bij 
die ouders in rekening te brengen. 

13. Voorrang bij plaatsing
Is er een wachtlijst bij de opvang en komt 
er een plek beschikbaar, dan gelden de 
volgende	voorrangscriteria:

•	 Kinderen met een sociaal-medische
   indicatie.
•	 Kinderen	die	al	gebruik	maken	van	een	van	

de opvangsoorten van KindeRdam.
•	 Kinderen	die	al	een	broertje	of	zusje	in	de	

opvang van KindeRdam hebben. 
•	 Kinderen	van	medewerk(st)ers	van	
   KindeRdam.

Deze criteria worden onderling afgewogen 
en hebben geen prioriteitsvolgorde.

14. Klachtenprocedure
In de Algemene Voorwaarden (zie  vol-
gende pagina) vindt u informatie over de 
klachtenprocedure. In aanvulling hierop wil 
KindeRdam benadrukken dat een goede 
communicatie tussen ouders en medewer-
kers klachten kan voorkomen. Hebt u toch 
een klacht, probeer deze dan eerst op te los-
sen met de persoon die het betreft en diens 
direct leidinggevende. 

Komt u er niet uit met de betrokken perso-
nen, dan kunt u contact opnemen met de 
directie van KindeRdam. Biedt ook dit geen 
oplossing, dan kunt u gebruik maken van de 
externe klachtenprocedure. KindeRdam is 
daarvoor aangesloten bij een externe 
Klachtencommissie. 

Een geschil over de leveringsvoorwaarden 
kunt u ook neerleggen bij de geschillencom-
missie in Den Haag, zoals genoemd in de 
Algemene Voorwaarden.

Wij hebben respect 

voor culturele achtergronden

en dragen dit uit aan de kinderen.   
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Kennismaken
Wilt u eens komen kijken bij een 
van onze locaties? Bel dan gerust 
of ga even langs en maak een afspraak 
voor een vrijblijvend gesprek en een 
rondleiding. Op onze website www.
kindeRdam.nl vindt u de contactgegevens 
van onze locaties. 

U kunt ook een afspraak maken via onze 
plaatsingsadviseurs van het Centraal 
Bureau. 

U bent van harte welkom. 
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Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang

Dagopvang en Buitenschoolse opvang

Geldig vanaf 1 december 2015

KindeRdam hanteert de algemene voorwaarden zoals opgesteld door de Maatschappelijk Onder-
nemers Groep (MO Groep) en de Branchevereniging ondernemers in de kinderopvang in overleg 
met de Consumentenbond en BOinK in het kader van de Coördinatiegroep Zelfregulerings-overleg 
(CZ) van de Sociaal-Economische Raad per 1 december 2015. 

Voor	de	meest	recente	versie	van	de	Algemene	Voorwaarden	verwijzen	wij	u	naar	onze	website:	
www.kindeRdam.nl
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ARTIKEL 1 - Definities 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 
 
Aanvangsdatum:  De overeengekomen datum waarop de Kinderopvang aanvangt. 
 
Buitenschoolse opvang: Kinderopvang verzorgd door een kindercentrum voor kinderen 

in de leeftijd dat ze naar het basisonderwijs kunnen gaan, 
waarbij opvang wordt geboden voor of na de dagelijkse 
schooltijd, evenals gedurende vrije dagen of middagen en in de 
schoolvakanties. 

 
Dagopvang:   Kinderopvang verzorgd door een kindercentrum voor kinderen 
    tot de leeftijd waarop zij het basisonderwijs volgen. 
 
Geschillencommissie: De geschillencommissie kinderopvang. 
 
Ingangsdatum:  De datum waarop de overeenkomst is aangegaan. 
 
Kindercentrum:  Een voorziening waar kinderopvang plaatsvindt (anders dan 
    gastouderopvang). 
 
Kinderopvang: Het bedrijfsmatig of anders dan om niet verzorgen, opvoeden en 

bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot de eerste dag 
van de maand waarop het voortgezet onderwijs voor de 
kinderen begint. 

 
Ondernemer:   Natuurlijke of rechtspersoon die een kindercentrum exploiteert. 
 
 
Ouder: De bloed- of aanverwant in opgaande lijn of pleegouder van het 

kind op wie de kinderopvang betrekking heeft. 
 
Oudercommissie: Advies- en overlegorgaan ingesteld door de ondernemer, 

bestaande uit een vertegenwoordiging van ouders wiens 
kinderen in het kindercentrum worden opgevangen. 

 
Overeenkomst:  De overeenkomst van de kinderopvang tussen de ouder en de  
    ondernemer. 
 
Partijen:   De ondernemer en de ouder. 
 
Schriftelijk: Onder schriftelijk wordt ook ‘elektronisch’ verstaan, tenzij de 

wet zich daartegen verzet. 
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ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid 
 
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering 

van de Overeenkomst.  
2. De Overeenkomst wordt gesloten tussen de Ondernemer en de Ouder. 
 
ARTIKEL 3 – Informatie verstrekking 
 
1. Indien een Ouder interesse heeft in de mogelijke plaatsing van zijn kind in een 

Kindercentrum, verstrekt de Ondernemer de Ouder een informatiepakket, waarin de 
Ondernemer een omschrijving van de dienstverlening in het Kindercentrum 
verstrekt, die voldoende gedetailleerd is om de Ouder bij zijn oriëntatie op de markt 
in staat te stellen een nadere keus te maken tussen verschillende Kindercentra. 

2. Het informatiepakket wordt Schriftelijk verstrekt en bevat ten minste de elementen 
genoemd in bijlage 1 bij deze Algemene Voorwaarden, dan wel een verwijzing naar de 
plaats waar de stukken ter inzage liggen.  

3. Na kennisname van het informatiepakket heeft de Ouder de mogelijkheid zich aan te 
melden bij de Ondernemer als geïnteresseerde voor Kinderopvang. 

 
ARTIKEL 4 – Aanmelding 
 
1. De Ouder meldt zich via een inschrijfformulier aan bij de Ondernemer als 

geïnteresseerde voor Dagopvang of Buitenschoolse opvang voor zijn kind(eren) voor 
een bepaalde tijdsduur. 

2. Op het inschrijfformulier geeft de Ouder aan of hij ermee instemt dat het in artikel 5 
bedoelde aanbod en/of de Algemene Voorwaarden eventueel elektronisch aan hem 
worden verstrekt.  

3. De Ondernemer bevestigt Schriftelijk de ontvangst van de aanmelding. 
4. Op de aanmelding zijn de inschrijfvoorwaarden van de Ondernemer van toepassing. 
5. De aanmelding verplicht noch de Ouder noch de Ondernemer tot het aangaan van 

een Overeenkomst. De aanmelding moet slechts worden gezien als het verzoek van de 
Ouder aan de Ondernemer om een aanbod te doen met betrekking tot een 
overeenkomst tot het verlenen van Kinderopvang. 

6. Na ontvangst van de aanmelding kan de Ondernemer de Ouder direct een aanbod 
doen. Het is ook mogelijk dat de Ondernemer de Ouder op een wachtlijst plaatst. 

7. Bij plaatsing op een wachtlijst stelt de Ondernemer de Ouder hiervan Schriftelijk in 
kennis. Zodra een Ouder in verband met zijn rang op de wachtlijst daarvoor in 
aanmerking komt, zal de Ondernemer de Ouder alsnog een aanbod als bedoeld in 
artikel 5 doen. 

 
ARTIKEL 5 – Aanbod 
 
1. Naar aanleiding van de aanmelding kan de Ondernemer de Ouder een aanbod doen. 
2. Het aanbod bevat gegevens over de Ondernemer, een omschrijving van zijn 

dienstverlening, 
 alle elementen genoemd in bijlage 1 bij de Algemene Voorwaarden, dan wel een 

verwijzing naar de plaats waar de stukken ter inzage liggen, alsmede: 
- de ( vermoedelijke ) naam en ( vermoedelijke )geboortedatum van het kind; 
- de beschikbare Aanvangsdatum; 
- de beschikbare opvangsoort en de beschikbare locatie; 
- de aangeboden handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg, 

mits de Ouder daarom bij aanmelding heeft verzocht en de Ondernemer beschikt 
over de mogelijkheden daartoe; 

- de prijs behorende bij het aanbod; 
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- de wijze van betaling en eventuele meerkosten van afwijkende betalingswijzen; 
- de annuleringsvoorwaarden, waaronder de annuleringskosten; 
- de looptijd van de Overeenkomst; 
- de geldende opzegtermijnen; 
- de reactietermijn met betrekking tot het aanbod; 
- een verwijzing naar de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden; 
- een dagtekening. 

3. Het aanbod vindt Schriftelijk plaats en gaat vergezeld van de Algemene Voorwaarden. 
4. Het aanbod, voor aanvaarding waarvan de Ondernemer de Ouder een redelijk termijn 

stelt,  is gedurende de reactietermijn onherroepelijk. Indien de reactietermijn is 
verstreken vervalt het aanbod. 

 
ARTIKEL 6 – De Overeenkomst 
 
1. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Ouder van het door de 

Ondernemer gedane aanbod. 
2. De Ouder aanvaardt het aanbod Schriftelijk. De datum waarop de aanvaarding door 

de Ondernemer is ontvangen, is de Ingangsdatum van de Overeenkomst. 
3. De ondernemer bevestigt de ontvangst van de aanvaarding Schriftelijk.   
4. Binnen het kader van de overeenkomst komt de ondernemer de vrijheid toe de 

Kinderopvang naar eigen inzicht in te vullen.  
 
ARTIKEL 7 – Annulering 
 
1. De Ouder heeft het recht de Overeenkomst te annuleren vanaf de Ingangsdatum tot 

de Aanvangsdatum.  
2. De Ouder is voor annulering kosten verschuldigd.  
3. De hoogte van de annuleringskosten bedraagt nooit meer dan de verschuldigde 

betaling over de voor de Ouder geldende opzegtermijn als bedoeld in artikel 10 lid 4 
sub a.  

 
ARTIKEL 8 – Plaatsingsgesprek 
 
1. De Ondernemer nodigt de Ouder tijdig voor de Aanvangsdatum uit voor een gesprek. 
2. In dit gesprek komt het volgende aan de orde: 

a. De voor de Kinderopvang benodigde specifieke gegevens van de Ouder en zijn   
kind; waaronder de benodigde Burger Service Nummer(s).   

b. De aanvang en duur van de wenperiode;  
c. De algemene of tijdelijke aandachtspunten en bijzonderheden voor de specifieke 

opvang van het kind (dagritme, voeding, ziekte, medicatie, ontwikkeling en  
dergelijke); 

d. De individuele wensen van de Ouder en dat daarmee rekening gehouden  
wordt voor zover dit redelijk mogelijk is; 

e. De wijze van communicatie; 
f. Het maken van uitstapjes; 
g. Het maken van foto’s en/of video’s van het kind;  
h. De wettelijke aansprakelijkheid van de Ouder voor schade veroorzaakt door  

zijn kind. En daarnaast, in geval van Buitenschoolse opvang: 
i. De elementen genoemd in bijlage 1 bij deze Algemene Voorwaarden, onder 5 sub 

h. 
3. De Ondernemer bevestigt de tijdens het plaatsingsgesprek gemaakte afspraken 

Schriftelijk aan de Ouder.  
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3. De Ondernemer bevestigt de tijdens het plaatsingsgesprek gemaakte afspraken 

Schriftelijk aan de Ouder.  
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ARTIKEL 9 – Duur en verlenging van de Overeenkomst 
 
1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de maximale termijn van het 

overeengekomen type Kinderopvang. 
2. De maximale termijn voor Dagopvang duurt tot de leeftijd waarop het kind 

basisonderwijs volgt.  
3. De maximale termijn voor Buitenschoolse opvang duurt van de leeftijd dat het kind 

basisonderwijs kan volgen, tot de dag waarop het voortgezet onderwijs voor het kind 
begint. 

4. In afwijking van het bepaalde in lid 1 kunnen Partijen een kortere duur 
overeenkomen van maximaal één jaar.  

5. Na afloop van de Overeenkomst die conform lid 4 is aangegaan voor een kortere duur 
dan de maximale termijn, kunnen Partijen de Overeenkomst verlengen. Verlenging 
vindt niet stilzwijgend plaats.  

6. Een verlenging van de Overeenkomst wordt Schriftelijk overeengekomen. 
 
ARTIKEL 10 – Einde van de overeenkomst 

1. De Overeenkomst eindigt van rechtswege door het verstrijken van de in de 
Overeenkomst opgenomen termijn.  

2. Daarnaast eindigt de Overeenkomst door (tussentijdse) opzegging door één van 
partijen. 

3. De Ondernemer is slechts bevoegd de Overeenkomst op te zeggen op grond van een 
zwaarwegende reden. Als zwaarwegende redenen worden in ieder geval aangemerkt: 

a. De situatie dat de Ouder gedurende één maand in verzuim is ten aanzien van zijn 
betalingsverplichting;  

b. Voortduring van situaties als genoemd in artikel 11 lid 2 sub a en c; 
c. De situatie genoemd in artikel 11 lid 2 sub b; 
d. De omstandigheid dat de Ondernemer vanwege een niet aan hem toerekenbare 

oorzaak langdurig of blijvend niet meer in staat is de Overeenkomst uit te voeren;  
e. Een bedrijfseconomische noodzaak die de continuïteit van de locatie waar het kind is 

geplaatst in gevaar brengt. 
4.  Opzegging vindt plaats door middel van een aan de andere Partij gerichte 

gemotiveerde Schriftelijke verklaring en 
a. met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, in geval van opzegging door 

de Ouder; 
b. met inachtneming van een redelijke termijn, welke minimaal één maand bedraagt, in 

geval van opzegging door de Ondernemer; 
c. met onmiddellijke ingang in geval van opzegging door de Ondernemer op grond van 

artikel 10 lid 3 onder a.  
5. Gedurende de opzegtermijn duurt de betalingsverplichting van de Ouder voort. 

De opzegtermijn gaat in op de datum waarop de Ouder of de Ondernemer de 
verklaring van opzegging heeft ontvangen. De verklaring wordt geacht te zijn 
ontvangen op de datum van het poststempel op de enveloppe van de opzeggingsbrief, 
op de datum van de e-mail waarmee de verklaring is verstuurd of op de datum 
waarop de elektronische verklaring is verstuurd, tenzij in de verklaring een latere 
datum is genoemd. 

6. Anders dan door het verstrijken van de overeengekomen termijn en anders dan door 
opzegging, eindigt de Overeenkomst met onmiddellijke ingang in geval van overlijden 
van het kind. 
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ARTIKEL 11- Toegankelijkheid 
 
1. De locatie waar het kind is geplaatst, is in beginsel toegankelijk voor het kind zolang 

hierover overeenstemming bestaat tussen Ondernemer en Ouder.  
2. De Ondernemer heeft het recht het kind en/of de Ouder de toegang tot de locatie te 

weigeren voor de duur van de periode dat een normale opvang van het kind 
redelijkerwijs niet van de Ondernemer mag worden verwacht en het kind niet op de 
gebruikelijke wijze kan worden opgevangen. Bijvoorbeeld omdat: 

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 de Ondernemer mag worden verwacht; 

c. De opvang van het kind een normale opvang van de andere kinderen onevenredig 
verzwaart of belemmert.  

3. Ingeval de Ondernemer het kind en/of de Ouder de toegang tot de locatie weigert, 
treedt de Ondernemer met de Ouder in overleg om te zoeken naar een voor alle 
Partijen acceptabele oplossing voor de situatie. 

4. Indien de Ouder het niet eens is met de beslissing van artikel 11 lid 2 om toegang te 
weigeren en het overleg met de Ondernemer niet tot een oplossing heeft geleid, kan 
hij deze beslissing aan de Geschillencommissie voorleggen met het verzoek het 
geschil volgens de verkorte procedure als bedoeld in het Reglement van de 
geschillencommissie Kinderopvang te behandelen.  

5. Tijdens de verkorte procedure mag de Ondernemer de plaats niet opzeggen.  
 
ARTIKEL 12 – Wederzijdse verplichtingen 
 
1. Partijen dragen samen zorg voor een adequate informatie-uitwisseling over het kind.  
2. Partijen dragen de verantwoordelijkheid voor het kind op de volgende wijze aan 

elkaar over: 
a. Bij Dagopvang: de Ouder is bij het brengen verantwoordelijk voor het kind en de 

Ondernemer bij het ophalen, tot het moment dat partijen er redelijkerwijs van uit 
mogen gaan dat de overdracht van verantwoordelijkheid daadwerkelijk heeft plaats 
gevonden. 

b. Bij Buitenschoolse opvang: de wijze waarop het kind naar de Buitenschoolse opvang 
komt en deze verlaat, bepaalt de overgang van verantwoordelijkheid voor het kind. 
Partijen maken hierover Schriftelijk afspraken.  

 
ARTIKEL 13 – Verplichtingen van de Ondernemer 
 
1. De Ondernemer is op grond van de Overeenkomst gehouden om Kinderopvang te 

leveren onder de overeengekomen voorwaarden.  
2. De ondernemer staat er voor in dat: 

a. De Kinderopvang die onder zijn verantwoordelijkheid plaatsvindt: 
- overeenstemt met de geldende wet- en regelgeving; 
- verricht wordt overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en met  

gebruikmaking van deugdelijk materiaal; 
b. Een Kindercentrum dat onder zijn verantwoordelijkheid valt, geschikt is voor een 

verantwoorde opvang van kinderen, zowel wat betreft personele als materiële 
voorzieningen. Een nadere regeling van de wijze waarop de Ondernemer voldoet aan 
zijn verplichtingen  genoemd in artikel 13 lid 1 is vastgelegd in bijlage 1. Deze bijlage 
maakt integraal onderdeel uit van deze Algemene Voorwaarden. 

3. De Ondernemer houdt rekening met de individuele wensen van de Ouder voor zover 
dit redelijkerwijs mogelijk is. 
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ARTIKEL 14 – Verplichtingen van de Ouder 
 
1. De Ouder meldt bijzonderheden van medische aard of in de ontwikkeling van het 

kind reeds bij de aanmelding. 
2. De Ouder draagt zorg dat de Ondernemer beschikt over alle gegevens die van belang 

zijn voor de bereikbaarheid van de Ouder. 
3. De Ouder houdt zich aan de regels die binnen het Kindercentrum gelden.  
4. De Ouder onthoudt zich van enige gedraging die de uitvoering van de Overeenkomst 

van de zijde van de Ondernemer verzwaart en draagt zorg dat zijn kind zich hiervan 
ook onthoudt.  

5. De Ouder brengt en haalt het kind op tijd en draagt zorg voor de nakoming van deze 
verplichting door anderen die het kind namens hem brengen en halen.  

6. De Ondernemer legt de bevoegdheid van anderen dan de Ouders om het kind van de 
Kinderopvang te halen schriftelijk vast indien de Ouder daarom verzoekt. 

7. De Ouder betaalt de Ondernemer conform de daarover gemaakte afspraken en 
binnen de betalingstermijn, althans draagt hiervoor de verantwoordelijkheid. 

 
ARTIKEL 15 – Wijzigingen van de Overeenkomst 
 
1. De Ondernemer heeft het recht om de Overeenkomst eenzijdig te wijzigen op grond 

van zwaarwegende redenen. Zwaarwegende redenen zijn in ieder geval wijziging van 
wet- en regelgeving dan wel bedrijfseconomische omstandigheden die de continuïteit 
van de locatie waar het kind is geplaatst in gevaar brengen.  

2. Wijzigingen van de Overeenkomst kondigt de ondernemer tijdig van te voren aan, met 
een termijn die minimaal één maand bedraagt.  

3. In het geval dat de wijziging van de Overeenkomst leidt tot een wezenlijke wijziging 
van de te verlenen Kinderopvang, dan heeft de Ouder de bevoegdheid om de 
Overeenkomst te ontbinden met ingang van de dag waarop de wijziging in werking 
treedt. 

 
ARTIKEL 16 – De prijs en wijziging van de prijs 
 
1. De prijs die de Ouder voor de Kinderopvang moet betalen wordt vooraf 

overeengekomen. 
2. De Ondernemer is bevoegd om de overeengekomen prijs na drie maanden na de 

Ingangsdatum aan te passen, waaronder te verhogen. De Ondernemer kondigt een 
dergelijke prijswijzigingen van te voren aan. De prijswijziging gaat niet eerder in dan 
één kalendermaand, vermeerderd met één week na de aankondiging.   

 
ARTIKEL 17 – De betaling / Niet-tijdige betaling 
 
1. De Ouder betaalt op basis van een Schriftelijke factuur en uiterlijk op de factuur 

vermelde betalingsdatum. Een eventueel beroep op een gestelde borg staat gelijk aan 
een betaling. De factuur wordt kosteloos verstrekt. 

2. Indien een Ouder betaalt aan een door de Ondernemer aangewezen derde geldt dit 
voor de Ouder als bevrijdende betaling. De aanwijzing door de Ouder van een derde 
die voor het doen van betalingen dient zorg te dragen, staat niet aan de 
aansprakelijkheid van de Ouder voor (tijdige) betaling in de weg. Een eventuele 
betaling door een derde voor de Ouder geldt wel als een bevrijdende betaling door die 
Ouder. 

3. Bij gebreke van volledige en tijdige betaling is de Ouder van rechtswege in verzuim.  
4. De Ondernemer zendt na het verstrijken van de betalingsdatum een Schriftelijke  

betalingsherinnering en geeft de Ouder de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst 
van deze betalingsherinnering alsnog te betalen. Verder waarschuwt de Ondernemer 
de Ouder in deze betalingsherinnering voor de opzeggingsbevoegdheid van de 
Ondernemer op grond van 10 lid 3 sub a. Deze betalingsherinnering moet minimaal 
14 dagen vóór de datum waarop die bevoegdheid ontstaat zijn verzonden. 
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5. Als na het verstrijken van de termijn genoemd in de betalingsherinnering nog steeds 
niet is betaald, brengt de ondernemer rente in rekening vanaf het verstrijken van de 
in de factuur genoemde uiterste betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de 
wettelijke rente. 

6. Door de Ondernemer gemaakte buitengerechtelijke kosten om betaling van een 
schuld van de Ouder af te dwingen, kunnen aan de Ouder in rekening worden 
gebracht. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten is onderworpen aan 
wettelijke grenzen. 

7. Een gedane betaling strekt in de eerste plaats ter voldoening van de verschuldigde 
kosten en rente en vervolgens ter voldoening van de oudst openstaande schulden.  

 
ARTIKEL 18 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
 
1. Nederlands recht is van toepassing op de Overeenkomst. 
2. De bevoegde Nederlandse rechter is bevoegd te oordelen over de Overeenkomst, niet 

tegenstaande de bevoegdheid van de Geschillencommissie, zoals bedoeld in artikel 20 
om van een in dat artikel genoemd geschil kennis te nemen.  

 
ARTIKEL 19 – Klachtenprocedure 
 
1. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten Schriftelijk, volledig en 

duidelijk omschreven worden ingediend bij de Ondernemer. De Ouder moet de klacht 
indienen binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek in prestatie heeft ontdekt of 
redelijkerwijze had behoren te ontdekken, waarbij een klacht binnen een termijn van 
twee maanden na ontdekking tijdig is. 

2. De Ondernemer behandelt de klacht overeenkomstig haar interne 
klachtenprocedure. Bij het opstellen of wijzigen van deze procedure heeft de 
Oudercommissie adviesrecht conform het bepaalde in de Wet Kinderopvang.  

3. Indien de klacht niet in der minne kan worden opgelost ontstaat een geschil dat 
vatbaar is voor de geschillenregeling van artikel 20. 

 
ARTIKEL 20 – Geschillenregeling en de wettelijke klachtenregeling voor Kinderopvang 
 
1. Geschillen tussen Ouder en Ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van 

de Overeenkomst kunnen zowel door de Ouder als door de Ondernemer aanhangig 
worden gemaakt bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, 
Bordewijklaan 46, Postbus 90 600, 2509 LP Den Haag, 
(www.degeschillencommissie.nl). 

2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, 
indien de Ouder zijn klacht eerst bij de Ondernemer heeft ingediend. 

3. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil binnen 12 maanden na de 
datum waarop de Ouder de klacht bij de Ondernemer indiende, schriftelijk of in een 
andere door de Geschillencommissie te bepalen vorm bij deze commissie aanhangig 
worden gemaakt. 

4. Wanneer de Ouder een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de 
Ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de Ondernemer een geschil aanhangig 
wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de Ouder Schriftelijk vragen zich 
binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De Ondernemer dient 
daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij 
zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken. 

5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het 
voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie is 
beschikbaar via www.degeschillencommissie.nl en wordt desgevraagd toegezonden. 
Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd. De beslissingen 
van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.  

6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is 
bevoegd van geschillen kennis te nemen. 
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4. Wanneer de Ouder een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de 
Ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de Ondernemer een geschil aanhangig 
wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de Ouder Schriftelijk vragen zich 
binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De Ondernemer dient 
daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij 
zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken. 

5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het 
voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie is 
beschikbaar via www.degeschillencommissie.nl en wordt desgevraagd toegezonden. 
Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd. De beslissingen 
van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.  

6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is 
bevoegd van geschillen kennis te nemen. 
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5. Als na het verstrijken van de termijn genoemd in de betalingsherinnering nog steeds 
niet is betaald, brengt de ondernemer rente in rekening vanaf het verstrijken van de 
in de factuur genoemde uiterste betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de 
wettelijke rente. 

6. Door de Ondernemer gemaakte buitengerechtelijke kosten om betaling van een 
schuld van de Ouder af te dwingen, kunnen aan de Ouder in rekening worden 
gebracht. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten is onderworpen aan 
wettelijke grenzen. 

7. Een gedane betaling strekt in de eerste plaats ter voldoening van de verschuldigde 
kosten en rente en vervolgens ter voldoening van de oudst openstaande schulden.  

 
ARTIKEL 18 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
 
1. Nederlands recht is van toepassing op de Overeenkomst. 
2. De bevoegde Nederlandse rechter is bevoegd te oordelen over de Overeenkomst, niet 

tegenstaande de bevoegdheid van de Geschillencommissie, zoals bedoeld in artikel 20 
om van een in dat artikel genoemd geschil kennis te nemen.  

 
ARTIKEL 19 – Klachtenprocedure 
 
1. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten Schriftelijk, volledig en 

duidelijk omschreven worden ingediend bij de Ondernemer. De Ouder moet de klacht 
indienen binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek in prestatie heeft ontdekt of 
redelijkerwijze had behoren te ontdekken, waarbij een klacht binnen een termijn van 
twee maanden na ontdekking tijdig is. 

2. De Ondernemer behandelt de klacht overeenkomstig haar interne 
klachtenprocedure. Bij het opstellen of wijzigen van deze procedure heeft de 
Oudercommissie adviesrecht conform het bepaalde in de Wet Kinderopvang.  

3. Indien de klacht niet in der minne kan worden opgelost ontstaat een geschil dat 
vatbaar is voor de geschillenregeling van artikel 20. 

 
ARTIKEL 20 – Geschillenregeling en de wettelijke klachtenregeling voor Kinderopvang 
 
1. Geschillen tussen Ouder en Ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van 

de Overeenkomst kunnen zowel door de Ouder als door de Ondernemer aanhangig 
worden gemaakt bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, 
Bordewijklaan 46, Postbus 90 600, 2509 LP Den Haag, 
(www.degeschillencommissie.nl). 

2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, 
indien de Ouder zijn klacht eerst bij de Ondernemer heeft ingediend. 

3. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil binnen 12 maanden na de 
datum waarop de Ouder de klacht bij de Ondernemer indiende, schriftelijk of in een 
andere door de Geschillencommissie te bepalen vorm bij deze commissie aanhangig 
worden gemaakt. 

4. Wanneer de Ouder een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de 
Ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de Ondernemer een geschil aanhangig 
wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de Ouder Schriftelijk vragen zich 
binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De Ondernemer dient 
daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij 
zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken. 

5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het 
voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie is 
beschikbaar via www.degeschillencommissie.nl en wordt desgevraagd toegezonden. 
Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd. De beslissingen 
van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.  

6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is 
bevoegd van geschillen kennis te nemen. 
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ARTIKEL 21 – Aanvullingen 
 
Individuele aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Algemene Voorwaarden, moeten 
Schriftelijk tussen de Ondernemer en de Ouder overeengekomen worden. 
 
 
ARTIKEL 22 – Wijziging van deze voorwaarden 
 
1  Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld door Brancheorganisatie Kinderopvang. 

Brancheorganisatie Kinderopvang kan haar algemene Voorwaarden voor 
kinderopvang wijzigen en herzien.  

2 De Ondernemer is gerechtigd om de Overeenkomst in die zin eenzijdig te wijzigen, 
dat daarop de meest recente versie van de door de Brancheorganisatie Kinderopvang 
vastgestelde Algemene Voorwaarden Kinderopvang van toepassing worden verklaard. 
De Ouder verklaart zich door aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden met een 
dergelijke wijziging akkoord. 

3 De Ondernemer informeert de Ouder Schriftelijk over een wijziging van de Algemene 
Voorwaarden. 

4  De wijzigingen treden 1 maand en één week na deze kennisgeving, of op een latere 
datum als dit in de kennisgeving vermeld is, in werking, tenzij een afwijkende 
wettelijke termijn is vereist, die dan wordt toegepast. 

4. In het geval dat de wijziging van de Algemene Voorwaarden leidt tot een wezenlijke 
wijziging van de Overeenkomst dan heeft de Ouder de bevoegdheid om tot de dag 
waarop de wijzigingen in werking treden de Overeenkomst op te zeggen tegen de dag 
waarop de wijziging in werking treedt. 
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Bijlage 1 
 
Nadere regeling van de verplichtingen van de ondernemer uit artikel 13 van de Algemene 
Voorwaarden voor Kinderopvang – Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2016. 
 
De Ondernemer voldoet aan zijn verplichtingen genoemd in artikel 13 lid 2 door er onder 
meer voor zorg te dragen dat de onderneming beschikt over: 
1. Een pedagogisch beleidsplan dat de kenmerkende wijze van omgang met kinderen en 

hun ouders omschrijft; 
2. Reglementen/stukken die het beleid weergeven met betrekking tot hygiëne, 

veiligheid, kindermishandeling, medisch handelen, ziekte en privacy; 
3. Een reglement dat het functioneren van de Oudercommissie regelt; 
4. Een reglement dat de klachtenprocedure regelt; 
5. Een overzicht van, dan wel informatie over, de volgende elementen van de 

kinderopvang: 
a. soort opvang, mogelijkheden voor flexibele opvang en eventuele extra 

diensten; 
b. informatie aangaande de groep, de getalsverhouding tussen groepsleiding en 

het aantal kinderen per leeftijdscategorie, en de beschikbare ruimte; 
c. informatie-uitwisseling, vorm en frequentie, waaronder het aantal 

oudergesprekken dat in principe per jaar plaatsvindt; 
d. de te verstrekken voeding; 
e. mogelijkheden voor het maken van specifieke afspraken over ontwikkeling, 

verzorging en voeding; 
f. openingstijden en -dagen en eventueel verplichte minimumafname; 
g. de tijden waarop de kinderen worden ontvangen en de opvang verlaten; 
h. in geval van Buitenschoolse opvang: 

 de mogelijkheden tot het deelnemen aan externe activiteiten, bijvoorbeeld 
op het gebied van sport of muziek. 

 de mogelijkheden voor overbrugging van de afstand tussen school en 
Kindercentrum of school en externe activiteit, zoals de wijze van vervoer, 
al dan niet onder begeleiding. 

 de mogelijkheden voor overbrugging van de afstand tussen Kindercentrum 
en thuis, of externe activiteit en thuis, zoals het al dan niet zelfstandig 
naar huis gaan. 

 de opvang tijdens vakantiedagen en extra vrije dagen van de school. 
i. de plaatsingsprocedure; 
j. de aard en omvang van de wenperiode; 
k. een eventueel reglement waarin de huisregels van het Kindercentrum zijn 

vastgelegd; 
l. de geldende prijs; 
m. de wijze van betaling en eventuele meerkosten bij afwijkende betalingswijzen; 
n. de annuleringsvoorwaarden, waaronder de annuleringskosten; 
o. de inschrijfvoorwaarden, waaronder de inschrijfkosten; 
p. de geldende opzegtermijnen. 
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