LEVERINGSVOORWAARDEN TUSSENSCHOOLSE OPVANG
SKH | Stichting Kinderopvang Hoorn
Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de tussenschoolse opvang (TSO), zoals verzorgd door Stichting Kinderopvang Hoorn,
kantoorhoudende te Hoorn, Korenmarkt 6.
Artikel 1 – Algemeen
a. Deze voorwaarden gelden uitsluitend voor alle door SKH gedane aanbiedingen en offertes met betrekking tot tussenschoolse opvang, alsmede voor
de voor dit product opgemaakte contracten.
b. Eventuele afwijkingen van de voorwaarden, ooit toegepast of getolereerd geven de ouders nimmer het recht zich daarop te beroepen of de
toepassing van zo’n afwijking als voor hem vaststaand voor zich op te eisen.
Artikel 2 – Definitie van Tussenschoolse opvang
Tussenschoolse opvang: opvang van kinderen, tussen de schooltijden, gedurende 1 tot 1½ uur per dag op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
tijdens de middagpauze (overblijf) in een door school daartoe beschikbaar gestelde ruimte, of op één van de locaties van de SKH. Opvang wordt
geboden gedurende circa 39 weken per jaar.
Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes
a. Offertes van de SKH zijn vrijblijvend en kosteloos.
b. Een aanbieding geschiedt in de vorm van een contract. Zodra het contract door de ouders voor akkoord is ondertekend dan wordt de aanbieding als
overeenkomst en dus als bindend beschouwd.
c. Overeenkomsten zijn bindend na ondertekening van het aanbod door de ouder. Ook als het contract niet is ondertekend en de daadwerkelijke
opvang reeds is begonnen is het contract bindend.
d. Het aanbod bevat minimaal de volgende informatie-elementen
de naam en leeftijd van het kind;
de ingangsdatum van de plaatsing;
het maandbedrag;
overige specifieke afspraken tussen SKH en de ouder.
Artikel 4 – Prijzen
a. Alle prijzen genoemd in onze kostprijstabellen, bijsluiters, mailings en offertes zijn vrijblijvend en worden gedaan onder voorbehoud van
wijzigingen.
b. Aan de hiervoor genoemde prijsopgaven kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
c. De prijzen zijn exclusief BTW in het kader van de vrijstellingsregeling voor kinderopvang. Mocht deze regeling veranderen dan zullen de prijzen
verhoogd worden met het dan geldende BTW-percentage.
d. Twee keer per jaar, in januari en in september, kunnen de prijzen van de TSO worden aangepast. Ouders met een vast contract ontvangen
hierover, uiterlijk in de maand voorafgaande aan de verhoging, bericht. De prijzen van de strippenkaarten worden op de website van SKH vermeld.
Artikel 5 Opvang
Tussenschoolse opvangdagen
Alle dagen van de week met uitzondering van woensdagen, zaterdagen, zondagen en de dagen in de schoolvakanties overeenkomstig het
schooljaarrooster van de basisschool van het kind.
Fulltime kindplaats tussenschoolse opvang
De plaatsingscapaciteit die nodig is om een kind gedurende een schooljaar, vier dagen per week, opvang te bieden in tussenschoolse opvang. Volgens
landelijke normen circa 39 weken per jaar.
Artikel 6 Duur overeenkomst en opzegtermijn
a. De overeenkomst gaat in op de door de ouders gewenste datum.
b. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd en eindigt bij de tussenschoolse opvang aan het einde van groep 8 als het kind het
voortgezet onderwijs gaat volgen.
c. Opzeggen van de TSO kan door het sturen van een mailbericht of brief aan SKH. De opzegtermijn is twee weken na opzegging.
d. Het verminderen van het aantal dagen wordt ook als een opzegging beschouwd.
Artikel 7 Huisregels
a. Tussen de medezeggenschapsraad van de basisschool van het kind en SKH worden afspraken gemaakt over de na te komen huisregels.
b. De ouders en kinderen dienen zich aan deze huisregels te houden
c. De huisregels staan vermeld op de website van SKH.
d. Conform de huisregels kan het niet naleven van deze regels een reden zijn om de opvang te ontbinden.
Artikel 8 Wanprestatie/tussentijdse beëindiging
Indien een van beide partijen - ondanks schriftelijke ingebrekestelling - aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet (tijdig) voldoet, is de andere
partij gerechtigd de overeenkomst - zonder dat daartoe een rechtelijke tussenkomst is vereist - met ingang van de in de ingebrekestelling genoemde
datum te beëindigen (of te ontbinden) onverminderd zijn recht om nakoming en/of schadevergoeding te vorderen.
Artikel 9 Overmacht
Onder overmacht aan onze zijde wordt begrepen iedere al dan niet voorzienbare aan ons niet toe te rekenen omstandigheid, welke de opvang van de
kinderen bemoeilijkt of belet, daaronder begrepen: staking, werksluiting, molest en in het algemeen alle omstandigheden buiten onze wil en macht.
In geval van overmacht als hierboven bedoeld hebben wij het recht overeenkomsten met ouders, bedrijven en gemeentes, zonder betaling van
schadevergoeding te annuleren.
Artikel 10 Betaling
a. De krachtens de in de overeenkomst beschikbaar gestelde plaats, ongeacht of deze slechts voor een deel of in het geheel niet wordt benut, wordt
per maand gefactureerd.
b. Zonder daartoe een uitdrukkelijk verzoek te hebben ontvangen van de ouders, ontvangen de ouders voor de tussenschoolse opvang geen factuur.
Het in het contract vermelde bedrag wordt geïncasseerd.
c. De tussenschoolse opvang wordt berekend over 10 maanden. In de maanden juli en augustus zijn de ouders geen vergoeding verschuldigd.
d. In de prijs per maand is rekening gehouden met schoolvakanties en lesvrije dagen, deze kunnen dan ook niet in mindering gebracht worden op het
factuurbedrag.
e. Betaling dient te geschieden door middel van het afgeven van een machtiging voor automatisch incasso.
f.
De incasso vindt voor de 1e van de maand plaats.
g. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichtingen niet op.
h. Schuldvergelijking is nimmer toegestaan.
i.
Aan het doen van vroegere betalingen dan de overeengekomen betalingstermijn kan nimmer het recht op een korting worden ontleend, tenzij de
SKH zulks met betrekking tot de desbetreffende betaling schriftelijk heeft bepaald.
j.
Indien de ouder in gebreke blijft door storno van de incasso dan is de ouder van rechtswege in verzuim. De ouder is alsdan een rente verschuldigd
gelijk aan de wettelijke rente per maand. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de ouder in verzuim is tot
het moment van voldoening van het volledige bedrag.
k. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten, met betrekking tot de invordering van het door de wederpartij verschuldigde
en niet tijdig betaalde gemaakt, zijn voor rekening van de ouder.
l.
Betalingen worden op de eerste plaats aangewend voor dekking van gemaakte kosten en rente en strekken eerst daarna tot dekking van de
plaatsgevonden leveringen, met dien verstande dat deze betalingen steeds eerst met de oudste facturen worden verrekend.
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