
Inschrijfformulier	Kinderopvang	Peelland

Postadres:	Maccallastraat	5,	5708	KS	Helmond
Telefoon:	06-55	372	000
Loca?e	Kinderopvang	Bakel,	Julianastraat7,	5761	BA	Bakel
Loca?e	Kinderopvang	Het	Boshuis,	Berkveld	12,	5709	AE	Helmond

Betre9	(aanvinken	svp):
1.	Inschrijving	Kinderopvang	Bakel	(KDV	Bakel) ⃝
2.	Inschrijving	Kinderopvang	Het	Boshuis	(KDV	Het	Boshuis) ⃝
3.	Inschrijving	Buitenschoolse	opvang	Het	Boshuis	(BSO	Het	Boshuis) ⃝
	 	

Gegevens	over	de	ouders
Gegevens	van	ouder	/	verzorger	1 Gegevens	van	ouder	/	verzorger	2

Voornaam	en	voorleYers
Achternaam
Geboortedatum 	 	
Burgerservicenummer
Straat	en	huisnummer Indien	anders	dan	ouder/verzorger1
Postcode	en	Plaats Indien	anders	dan	ouder/verzorger1
Na?onaliteit
Telefoon	
E-mailadres

IBAN	nummer NL	..	….	………. 	

IBAN	ten	name	van:
Gegevens	over	het	kind
Voornaam	en	voorleYers
Achternaam
(Verwachte)	geboortedatum ..		/	..	/	….
Burgerservicenummer
Na?onaliteit
Geslacht O		Jongen O		Meisje O		Nog	niet	bekend
School	/	Groep	bij	BSO
Contactpersoon	indien	ouders	onbereikbaar: Rela?e	met	kind:
Telefoon	contactpersoon

Huisarts	(naam/telefoon)
Opvanggegevens

Startdatum	opvang	per:	 ..		/	..	/	…. 	 	 	

Dagen/?jden	gewenste	opvang Dagopvang Voorschools Naschools Bij	BSO:

	 breng?jd ophaal?jd breng?jd ophaal?jd Wilt	u	vakan?e-opvang: J	/	N
Maandag 	 Hoeveel	weken	per	jaar: 4/8/12
Dinsdag Wilt	u	opvang	bij	studiedagen: J	/	N
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

⃝ Door	ondertekening	verklaart	ouder	zich	akkoord	met	de	Algemene	Voorwaarden	(uitreksel	zie	achterzijde	of	pagina	2).
⃝ Door	ondertekening	verklaart	ouder	zich	akkoord	met	de	automa?sche	incasso	van	bovengenoemd	IBAN.
⃝ Door	ondertekening	verklaart	ouder	zich	akkoord	met	de	opslag	van	zijn/haar	gegevens	volgens	het	privacyreglement.

Ondertekening	ouder	/	verzorger	1	(verplicht): Ondertekening	ouder	/	verzorger	2	(verplicht):

Datum	ondertekening: Datum	ondertekening:
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Uitreksel	Algemene	Voorwaarden	Kinderopvang	Peelland	(onlosmakelijk	verbonden	aan	de	Inschrijving)
(volledige	tekst	staat	op	www.kinderopvangpeelland.nl).

Artikel 4 - Het aanbod en overeenkomst

1. Tot en met kennismaking is het contact vrijblijvend. Nadat de consument een inschrijfformulier ondertekend heeft ingeleverd en de ondernemer deze heeft bevestigd (het aanbod), wordt geacht de 
overeenkomst tot stand te zijn gekomen tenzij de consument binnen 14 dagen aangeeft (en ruimschoots voor de start van de opvang) af te zien van het aanbod.

2. Bij vaste opvang betekent het aanbod dat de ondernemer de plaatsing garandeert voor de opgegeven dagen/tijden. Indien de consument besluit van het aanbod af te wijken qua dagen/tijden en 
ingangsdatum, dan is de ondernemer niet langer gebonden aan het aanbod. Wijzigingen door een latere dan wel eerdere bevalling doen niets af aan het aanbod en overeenkomst. 

3. Bij aanmelding voor flexibele opvang waarbij de opvangdagen niet vast staan, wordt geen overeenkomst aangegaan omdat de ondernemer de plaatsing niet kan garanderen.
4. In het inschrijfformulier staat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de gegevens van de ouders/verzorgers en het kind en de gewenste diensten.
 - het aanbod bevat minimaal dezelfde informatie-elementen als genoemd in artikel 3 alsmede:

	- de naam en leeftijd van het kind; 
 - de beschikbare ingangsdatum voor plaatsing alsmede de tijdsduur;
 - overige specifieke afspraken tussen ondernemer en consument over de voeding en verzorging van het kind worden, alsmede een eventueel wenmoment, in de intake doorgenomen. 
 - de aangeboden medische handelingen (zie artikel 11 lid 2), zulks indien de consument daarom heeft verzocht en de ondernemer beschikt over de mogelijkheden daartoe;
5. Het aanbod wijst op de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden en verwijst naar de website waar zowel het privacyreglement als de Algemene Voorwaarden staan. 
5. Samenvattend: de overeenkomst komt tot stand door het ondertekend inzenden van het inschrijfformulier en het aanbod door de bevestiging van de ontvangst van het inschrijfformulier. Daarna volgt 

een intake en wenmoment en krijgen ouders toegang tot de app en gegevens over de opvangafspraken. 
    Eenmalig vult de consument een inschrijfformulier volledig in en ondertekend deze. Daarna kunnen wijzigingen via de app en e-mail worden doorgegeven.

ARTIKEL 8 - Toegankelijkheid

1. De onderneming in kinderopvang is in beginsel toegankelijk voor elk kind zolang hierover overeenstemming bestaat tussen ondernemer en consument.
2. De ondernemer behoudt zich het recht voor een geplaatst kind voor opvang te weigeren voor de duur van de periode dat het kind door ziekte of anderszins extra verzorgingsbehoeftig is, dan wel een 
gezondheidsrisico vormt voor de andere aanwezigen binnen de onderneming in kinderopvang en een normale opvang van het kind en de andere kinderen redelijkerwijs niet van hem of haar mag 
worden verwacht.
3. Wanneer de consument het niet eens is met de door de ondernemer geweigerde toegang op grond van het lid 2, kan hij dit aan de Geschillencommissie voorleggen met het verzoek het geschil 
volgens de Verkorte Procedure te behandelen. Een beslissing daarover van de Geschillencommissie is bindend voor partijen. Zolang deze Verkorte Procedure loopt mag de ondernemer de plaats niet 
opzeggen en blijft voor de consument de verplichting in stand om te betalen overeenkomstig artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden.
4. Indien een geplaatst kind, nadat diens ouders daartoe zijn aangemaand, zodanig gedrag blijft vertonen dat daardoor gevaar ontstaat voor de geestelijke en/of lichamelijke gezondheid van de overige 
opgenomen kinderen, dan wel het kind niet op de gebruikelijke wijze kan worden opgevangen, heeft de ondernemer het recht op redelijke grond en met inachtneming van een redelijke termijn de 
toegang tot de onderneming in kinderopvang te weigeren en de overeenkomst op te zeggen. De ondernemer kan dan naar vermogen verwijzen naar een voor de opvang van dit kind beter geschikte 
instantie. 
5. Ondernemer en consument zijn verplicht in het geval dat het kind voor langere tijd op de kinderopvang afwezig is in overleg te treden over het beschikbaar houden van de opvang.

ARTIKEL 9 - De prijs en prijswijzigingen
1. De prijs die de consument moet betalen wordt vooraf overeengekomen. De prijs geldt per uur vanaf het brengmoment bij binnenkomst van het kind totdat het kind de opvang weer heeft verlaten. 
2. Prijswijzigingen worden door de onderneming in kinderopvang tijdig van te voren aangekondigd, met een termijn die minimaal gelijk is aan de overeengekomen opzegtermijn (zie artikel 7 lid 4).
3. In het reguliere opvangtarief zijn de kosten van luiers en voeding opgenomen. 
4. Daarnaast betaalt de consument eenmalig € 50,- (zolang uw kind gebruik maakt van onze kinderopvang) waarmee de consument het kind via apps en webpagina op de hoogte kan blijven van de 
opvang. Zowel via de app als via een webpagina wordt een digitaal logboek bijgehouden waar foto’s verschijnen van de dagelijkse momenten in de opvang. De foto’s kunnen nadien worden 
gedownload, deze blijven minimaal 3 tot maximaal 6 maanden beschikbaar. Nadat de overeenkomst is beëindigd zijn ook de foto’s niet langer te benaderen. 

ARTIKEL 10 - Annulering
Vanaf het moment van waarop de inschrijving is bevestigd tot de ingangsdatum van de overeenkomst heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst te annuleren. Hiervoor zijn binnen 14 dagen 
geen annuleringskosten verschuldigd en daarna wel. De hoogte van de annuleringskosten bedraagt nooit meer dan de verschuldigde betaling voor twee maanden.

ARTIKEL 11 - De dienst
1. De ondernemer staat ervoor in dat de door hem of haar verrichte werkzaamheden voor de kinderopvang beantwoorden aan de overeenkomst in overeenstemming met de wettelijke eisen.
2. De ondernemer treft zodanige personele en materiële voorzieningen dat de onderneming in kinderopvang optimaal geschikt is voor de opvang van kinderen en draagt zorg voor een verantwoorde 
opvang van kinderen in de onderneming in kinderopvang. 
3. De ondernemer kan er voor kiezen extra dienstverlening in de sfeer van medisch handelen aan te bieden.
 De daarmee belaste medewerkers voldoen aan de eisen in de wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg. Indien de ondernemer daarvoor kiest, zijn de geneeskundige handelingen 
onderworpen aan de hiervoor uit het BW voortvloeiende wettelijke verplichtingen zoals een zorg- en informatieplicht en een geheimhoudingsplicht. 
4. De consument is bij het brengen van het kind naar de dagopvang verantwoordelijk voor zijn of haar kind tot het moment dat partijen er redelijkerwijs van mogen uitgaan dat de overdracht van 
verantwoordelijkheid daadwerkelijk heeft plaats gevonden. De ondernemer is vervolgens verantwoordelijk voor het kind tot het moment dat wederom partijen er redelijkerwijs van mogen uitgaan dat de 
overdracht van verantwoordelijkheid ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. 

5. De consument kan toekomstige opvangdagen - en voorzover deze nog niet gepland zijn - ruilen naar toekomstige dagen voorzover die dagen ook nog niet gepland zijn. Niet gebruikte dagen uit het 
verleden en reeds ingeplande dagen kunnen niet meer geruild worden. De ondernemer maakt 14 dagen tevoren de planning van de medewerkers. Eenmaal geplande opvang kan daarna niet geruild 
worden. Ziekte of andere afwezigheid van het kind leidt niet tot een tegoed aan opvang of recht op een financiële compensatie van de consument.  

6. Het moment waarop bij buitenschoolse opvang de verantwoordelijkheid voor het kind overgaat van de consument of andere volwassene op de ondernemer in kinderopvang en het moment waarop de 
verantwoordelijkheid voor het kind weer overgaat van de ondernemer naar de consument of andere volwassene, is afhankelijk van de wijze waarop het kind naar de buitenschoolse opvang komt en 
deze verlaat. Hierover worden tussen ondernemer en consument schriftelijk of elektronisch eenduidige afspraken gemaakt. 
7. De ondernemer kan van de consument eisen dat deze de eventuele ophaalbevoegdheid van een derde schriftelijk of elektronisch vastlegt.
8. De ondernemer en de consument dragen samen zorg voor een adequate informatie-uitwisseling over het kind. 
9. De ondernemer houdt voor zover dit redelijk mogelijk is, ook in verband met de contacten met de andere kinderen, rekening met de individuele wensen van de consument.
10. De ondernemer kan de consument wijzen op de juridische consequenties van het stelselmatig niet op tijd brengen of halen van zijn of haar kind. Dit is namelijk een voorbeeld van niet-nakoming van 
de overeenkomst. 

ARTIKEL 13 - De betaling / Niet-tijdige betaling

1. De consument is verantwoordelijk voor tijdige betaling aan de onderneming in kinderopvang.

2. Betaling op basis van een factuur geschiedt niet vaker dan eens per maand per automatische incasso en bovendien niet langer dan een maand vooruit voordat de opvang plaats vindt. Een eventueel 
gevraagde borgstelling wordt in deze gelijkgesteld aan betaling. De factuur wordt kosteloos digitaal verstrekt.

3. Indien een consument betaalt aan een door de ondernemer ingeschakelde derde overeenkomstig artikel 2 lid 4 geldt dit voor de consument als bevrijdende betaling. Inschakeling door de consument 
van een derde voor het doen van betalingen ontslaat de consument niet van zijn betalingsverplichting. 	 	
4. De consument is in verzuim na het verstrijken van de betalingsdatum. De ondernemer zendt na het verstrijken van die datum schriftelijk een betalingsherinnering en geeft de consument de 
gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen. Verder waarschuwt de ondernemer de consument in deze betalingsherinnering voor de situatie dat op 
grond van artikel 7 lid 5 van deze Algemene Voorwaarden de plaatsing per direct kan worden beëindigd als twee maanden opvang is afgenomen waarvoor niet is betaald. Deze betalingsherinnering 
moet minimaal 14 dagen vóór de datum waarop van die situatie sprake zou zijn verzonden zijn.
5. Indien door storneren de incasso niet plaats kan vinden wordt de consument € 25,-- administratiekosten in rekening gebracht.
6. 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 betalingsdatum. Deze rente is 
gelijk aan de wettelijke rente.

2

http://www.bekokinderopvang.nl/

