Registration Form Kinderopvang Peelland
Postal Address: Maccallastraat 5, 5708 KS Helmond
Phone: 06-55 372 000
Location Kinderopvang Bakel, Julianastraat7, 5761 BA Bakel
Location Kinderopvang Het Boshuis, Berkveld 12, 5709 AE Helmond
Registration for (select one):
1. Registration Child centre Bakel (KDV Bakel)
2. Registration Child centre Het Boshuis (KDV Het Boshuis)
3. Registration School care Het Boshuis (BSO Het Boshuis)

⃝
⃝
⃝

Data on the parents
Data on parent / care taker 1

Data on parent / care taker 2

First Name and Initials
Surname
Date of Birth
BSN Burgerservicenummer
Address
Postal Code and Residence
Nationality
Phone
E-mail Address
IBAN number and name owner
Contact Person (in case of urgency)
Phone Contact Person contactpersoon
Dokter (name/ phone)
Data on the child
First Name and Initials
Surname
Date of birth
BSN Burgerservicenummer
Nationality
Sex
School

O Boy

O Girl

O Not known yet

O Holiday weeks

O Flexibel without schdedule

KDV morning
start
end

KDV Afternoon
start
end

Data on care
Start date care:
Care for:

O Schoolweeks

Days / times

VSO
start

end

BSO
start

end

Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
⃝
⃝

By signing the parents/care taker declares to agree with the general contitions and terms (summary in Dutch at the back).
By signing parents agrees payments by automatic SEPA collection (incasso) from IBAN mentioned above.

Signature parent / care taker 1:

Signature parent / care taker 2:

Date of signing:

Date of signing:

Summary of General Conditions of Kinderopvang Peelland (inseparable from registration)
(complete text in Dutch on www.kinderopvangpeelland.nl).
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 opvangplaats.
ARTIKEL 9 - De prijs en prijswijzigingen
1. De prijs die de consument moet betalen wordt vooraf overeengekomen.
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).
ARTIKEL 10 - Annulering
Vanaf het moment van ondertekening van de overeenkomst tot de ingangsdatum van de overeenkomst heeft de
consument de mogelijkheid de overeenkomst te annuleren. Hiervoor zijn annuleringskosten verschuldigd. De hoogte van de
annuleringskosten bedraagt nooit meer dan de verschuldigde betaling voor twee maanden.
De ondernemer moet bij het doen van het aanbod de consument informeren over de te volgen procedure en de
hoogte van de annuleringskosten.
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.
7. Onverlet het bepaalde in lid 4 van dit artikel kan de ondernemer ervoor kiezen een betalingsregeling aan te bieden.

