
 
 

 

 
Stichting Peuterspeelzaal ˋt Krielhok 
Rotonde 1 
2931 WC Krimpen aan de Lek 
www.krielhok.nl 

 
Telefon     0180-522425 
Email        info@krielhok.nl 
KVK-nummer    4116220 
LRKP-nummer 200674754  

 
 

 

Algemene Voorwaarden voor peuteropvang ‘t Krielhok 

   

ARTIKEL 1  -  Definities          

ARTIKEL 2  -  Toepasselijkheid        

ARTIKEL 3  -  Het aanbod         

ARTIKEL 4  -  De overeenkomst          

ARTIKEL 5  -  Annulering           

ARTIKEL 6  -  De ouderbijdrage           

ARTIKEL 7 -  Opzegtermijn            

ARTIKEL 8 -  Toegankelijkheid           

ARTIKEL 9  -  Sluiting           

ARTIKEL 10 -  De prijs en prijswijzigingen         

ARTIKEL 11 -  De betaling/ niet tijdige betaling         

ARTIKEL 12 - Slotbepaling           

  

 

ARTIKEL 1 - Definities  

 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:  

- De Stichting: Stichting peuterspeelzaal ‘t Krielhok  

- Peuteropvang: De opvang en verzorging van kinderen van 2 tot 4 jaar.  

- Dagdeel: Een ochtend of middag peuteropvang van twee en half uur.  

- Peuterspeelzaal: Een voor peuteropvang ingerichte ruimte die voldoet aan de bepalingen van de 
Verordening op de Kinderopvang van de Gemeente.  

- Ouder/ verzorger: De ouder/ verzorger of wettelijk vertegenwoordiger die peuteropvang wenst.  
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ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid  

1.  Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen de Stichting en de ouder/ 
verzorger, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk is afgeweken.  

 

ARTIKEL 3  - Het aanbod  

 1.  Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de door de Stichting te leveren 
diensten.  

2.  Het aanbod bevat tenminste de volgende informatie:  

-  de naam en leeftijd van het kind;  

-  de beschikbare ingangsdatum voor plaatsing alsmede de tijdsduur;  

-  de hoogte van de maandelijkse ouderbijdrage;   

-  de mededeling dat de Stichting op een vertrouwelijke manier met de ontvangen gegevens zal   
omgaan en deze niet aan derden ter beschikking zal stellen, behoudens bij wet vastgelegde   
uitzonderingen.  

3.  De ouder/ verzorger moet binnen de door de Stichting gestelde redelijke termijn laten weten of hij of 
zij het aanbod al dan niet aanvaardt.  

4.  Het aanbod wijst op de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden en een gratis exemplaar is 
op aanvraag beschikbaar.  

5.  Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is gedurende de reactietermijn onherroepelijk. 
Indien de reactietermijn is verstreken is het aanbod als vervallen te beschouwen.  

  

ARTIKEL 4 - De overeenkomst  

 1. De overeenkomst komt schriftelijk of digitaal tot stand op het moment dat de ouder/ verzorger een 
exemplaar van het aanbod voorzien van zijn of haar schriftelijke/digitale handtekening aan de Stichting 
retourneert en de Stichting deze heeft ontvangen.   
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ARTIKEL 5 - Annulering   

1. Indien de ouder/ verzorger na ondertekening van het aanbod, doch voor de datum van het eerste 
overeengekomen dagdeel, afziet van peuteropvang wordt een bedrag in rekening gebracht gelijk aan 
een maand ouderbijdrage voor het aantal dagen per week welke afgenomen zouden worden.   

  

ARTIKEL 6 - Ouderbijdrage  

1. Voor de peuterspeelzaalplaatsen is een maandelijkse ouderbijdrage verschuldigd. Genoemd bedrag is 
te allen tijde verschuldigd, ook bij het niet daadwerkelijk gebruik van de kindplaats.  

2. Bij afwezigheid wegens ziekte of andere redenen van persoonlijke aard wordt geen ouderbijdrage 
terugbetaald.  

ARTIKEL 7 - Opzegtermijn   

1. De peuteropvang van het kind eindigt op de dag dat het kind 4 jaar wordt.  Bij tussentijdse opzegging 
voor het bereiken van de leeftijd van 4 jaar geldt voor de ouder/ verzorger een opzegtermijn van 1 
kalendermaand na de lopende maand.  

ARTIKEL 8 - Toegankelijkheid   

1.  De peuterspeelzaal is in beginsel toegankelijk voor elk kind zolang hierover overeenstemming bestaat 
tussen de Stichting en ouder/ verzorger.  

2.  De Stichting 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 peuterspeelzaal en een normale opvang 
van het kind en de andere kinderen redelijkerwijs niet van haar mag worden verwacht.  

3.   Indien een geplaatst kind, nadat diens ouder/ verzorger daartoe is aangesproken, zodanig gedrag 
blijft vertonen dat daardoor gevaar ontstaat voor de geestelijke en/of lichamelijke gezondheid van de 
overige kinderen, dan wel het kind niet op de gebruikelijke wijze kan worden opgevangen, heeft de 
Stichting het recht op redelijke grond en met inachtneming van een redelijke termijn de toegang tot de 
peuterspeelzaal te weigeren en de overeenkomst op te zeggen. De Stichting kan dan naar vermogen 
verwijzen naar een voor de opvang van dit kind beter geschikte instantie.  

4.  De Stichting en ouder/ verzorger zijn verplicht in het geval dat het kind voor langere tijd op de 
peuteropvang afwezig is in overleg te treden over het beschikbaar houden van de opvangplaats.  
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ARTIKEL 9 - Sluiting  

1. De peuterspeelzaal is gesloten tijdens de schoolvakanties die gepubliceerd zijn op 
www.rijksoverheid.nl voor Regio Midden en op de officiële sluitingsdagen die vastgesteld zijn in de CAO 
Kinderopvang, namelijk Nieuwjaarsdag, Koningsdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede 
Pinksterdag, Eerste en Tweede Kerstdag.  

2. De peuterspeelzaal is gesloten op maximaal twee dagen per jaar die door de Stichting zijn 
aangewezen als studiedagen voor de pedagogisch medewerkers.    

 

 ARTIKEL 10 -  De prijs en prijswijzigingen         

1.  De prijs die de ouder/ verzorger moet betalen wordt vooraf overeengekomen.  

2.  Prijswijzigingen worden door de Stichting tijdig van tevoren aangekondigd, met een termijn die 
minimaal gelijk is aan de overeengekomen opzegtermijn (zie artikel 7 lid 1).  

3. De prijzen worden vermeld in een aparte prijslijst, die in de meest recente uitgave geacht wordt deel 
uit te maken van de Algemene Voorwaarden.   

4. Plaatsing van kinderen op de peuterspeelzaal kan recht geven op subsidie van het Rijk, in de vorm van 
Kinderopvangtoeslag of Gemeentesubsidie in het geval dat ouder/verzorger geen recht op 
Kinderopvangtoeslag via het Rijk kan krijgen. Afhankelijk van de situatie van ouder/verzorger dient het 
bruto (recht op Kinderopvangtoeslag) of netto (geen recht op Kinderopvangtoeslag) ouderbijdrage 
bedrag worden betaald aan de Peuterspeelzaal. 

 

ARTIKEL 11 - De betaling / niet-tijdige betaling  

 

1.  De ouder/ verzorger is verantwoordelijk voor tijdige betaling aan de Stichting.  

2. Betaling kan alleen geschieden middels automatische incasso; Er worden geen overschrijvingen 
toegestaan in verband met de verantwoording door de Stichting richting de Belastingdienst en 
Gemeente. 

3.  De facturatie geschiedt eens per maand waarbij de kosten voor de peuteropvang vooraf in rekening 
worden gebracht.  
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4. De kosten van 40 weken peuteropvang per jaar worden over 12 periodes verdeeld, hiermee beoogt 
de Stichting een voor ouder/verzorger een gelijklopend ontvangst van Kinderopvangtoeslag van het Rijk 
en facturatie van de te genieten peuteropvang. Ouder/verzorger die geen recht hebben op 
Kinderopvangtoeslag betalen de netto ouderbijdrage aan de Stichting. De subsidie van de Gemeente 
wordt direct aan de Stichting uitbetaald. 

4.   De ouder/ verzorger is in verzuim na het verstrijken van de betalingsdatum. De Stichting zendt na het 
verstrijken van die datum schriftelijk een betalingsherinnering en geeft de ouder/ verzorger de 
gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen. Verder 
waarschuwt de Stichting de ouder/ verzorger in deze betalingsherinnering voor de situatie dat 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.  Als na het verstrijken van de termijn genoemd in de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, 
brengt de Stichting rente in rekening vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Deze rente is gelijk 
aan de wettelijke rente.  

  

ARTIKEL 12 - Slotbepaling   

1. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien of speciale gevallen beslist het dagelijks 
bestuur van de Stichting.  


