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Leveringsvoorwaarden  

1 augustus 2020 

 

De overheid heeft regels opgesteld voor kinderopvang om de veiligheid en goede ontwikkeling van de kinderen zoveel 

mogelijk te borgen, mede daarop zijn de leveringsvoorwaarden en gang van zaken bij BSO HAPPY KIDS gebaseerd. 

 

Leveringsvoorwaarden BSO HAPPY KIDS, geldig vanaf 1 augustus 2020 

Op de diensten van BSO HAPPY KIDS zijn zowel de Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang, vastgesteld door de 

landelijke branchevereniging voor ondernemers in de kinderopvang, als deze aanvullende voorwaarden van 

toepassing. BSO HAPPY KIDS kan deze voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen door middel van een schriftelijke 

kennisgeving. Een wijziging wordt tijdig aangekondigd, met een termijn die tenminste gelijk is aan de opzegtermijn 

van één maand. BSO HAPPY KIDS heeft als doel de kinderen een fijne, leuke en rustige plek na school te bieden. 

 

1 Contract  

A. Met ondertekening van het contract stem je in met deze leveringsvoorwaarden van BSO HAPPY KIDS.  

B. De plaatsing is definitief wanneer het contract getekend is en in het bezit is van beide partijen. 

C. In het contract zijn de locatie en de geplaatste dagdelen opgenomen.  

2 BSO HAPPY KIDS is een erkende kinderopvanginstelling, dat maakt het mogelijk kinderopvangtoeslag aan te 

vragen, je bent hier zelf verantwoordelijk voor (zie website van de belastingdienst over een toeslag aanvragen).  

A. Voor 1 maart ontvang je van BSO HAPPY KIDS het jaaroverzicht over het voorgaande kalenderjaar, i.v.m. de 

kinderopvangtoeslag. Bij betalingsachterstand wordt het jaaroverzicht verstrekt nadat aan de 

betalingsverplichting is voldaan.  

B. Als kinderen komen wennen, gebeurt dit binnen de contractperiode.  

C. Wijziging van het uurtarief (doorgaans in het nieuwe kalenderjaar) wordt door BSO HAPPY KIDS tijdig van 

tevoren aangekondigd, met een termijn die tenminste gelijk is aan de opzegtermijn van één maand. 

D. Een contract kan worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Deze opzegtermijn 

geldt ook voor annulering van een contract indien de opvang nog niet is aangevangen.  

E. BSO HAPPY KIDS start met opvang op schooldagen. Bij voldoende interesse kunnen we uitbreiden naar een 

pakket met opvang op vakantiedagen. Je kan je interesse aangeven via bso@happykids.school 

F. De actuele vakantiedagen en vrije dagen worden vermeld op de website www.happykids.school 

G. Vanwege de eenvoud is het voor kinderen niet mogelijk om vriendjes mee te laten spelen op de BSO middag. 

 

2 Plaatsing 

A. De eerste 11 kinderen kunnen geplaatst worden op dagen van hun keuze. Er mogen maximaal 11 kinderen in 1 

groep met 1 pedagogische medewerker. 

B. De volgende groep start bij voldoende aanmeldingen. 

 

3 Betalingswijze en tarieven 

A. De kosten per kalenderjaar betreffen opvang in die weken dat de opvang open is en worden over 12 maanden 

verdeeld. Je betaalt dus elke maand hetzelfde bedrag. 

B. Je neemt een middag/dag opvang af, ongeacht of je kind de gehele middag/dag aanwezig is. 

C. Als er om welke reden dan ook, zoals ziekte, geen gebruik wordt gemaakt van de opvang, vervalt deze dag. 

D. Wendagen worden ook in rekening gebracht.  

E. Incidenteel is een extra dag mogelijk (mits er ruimte op de groep is). Deze dag wordt apart in rekening gebracht.  

F. BSO HAPPY KIDS verstuurt maandelijks facturen per e-mail, in de maand van de betreffende opvang. De facturen 

dienen voor het einde van de maand betaald te worden. 

G. We gaan in 2021 overstappen op automatisch incasso. De incasso vindt iedere maand rond de 24e plaats.  

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/aanvragen/ik_wil_een_toeslag_aanvragen/ik-wil-een-toeslag-aanvragen
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H. Als de betaling niet gedaan is/automatische incasso niet is geslaagd vanwege een saldotekort, dan ontvang je 

hierover een herinnering met het verzoek alsnog te betalen.  

I. Bij een betalingsachterstand van twee maanden is BSO HAPPY KIDS gerechtigd de overeenkomst middels een 

schriftelijke verklaring te ontbinden.  

J. Jaarlijks worden de tarieven aangepast. Je wordt hier tenminste een maand van tevoren over geïnformeerd. 

K. De tussendoortjes zoals fruit etc op de opvang zijn in de prijs inbegrepen. 

L. Vragen over facturen kan je stellen via bso@happykids.school  

 

4 Wijziging opvang  

A. Een verzoek tot wijziging van de opvang (bij een gelijkblijvend aantal opvanguren) geef je per e-mail door aan 

BSO HAPPY KIDS via bso@happykids.school. De datum van ontvangst door bso@happykids.school is bepalend 

voor de verwerking van het verzoek tot wijziging.  

B. Indien het aantal opvanguren wijzigt, ontvang je een aangepast contract.  

C. Bij vermindering van het aantal opvanguren geldt de overeengekomen opzegtermijn van één maand.  

 

5 Beëindiging  

A. Beëindigingen geef je per e-mail door aan BSO HAPPY KIDS via bso@happykids.school.  

B. De opzegtermijn bedraagt één maand, per de eerste van de maand.  

C. BSO HAPPY KIDS is opgericht om kinderen van de HAPPY KIDS basisschool een fijne, leuke en rustige plek na 

school te bieden. Mocht je kind om welke reden dan ook dit verstoren en we komen er in gezamenlijk overleg 

niet uit, dan zijn we genoodzaakt de inschrijving per direct te beëindigen. Het belang van de groep staat voorop. 

D. Indien de opvang zodanig terugloopt dat de vestiging niet meer rendabel is, word je hierover tijdig geïnformeerd 

en kan de opvang met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 3 maanden worden opgeheven. 

 

6 Documenten behorende bij het contract tussen BSO HAPPY KIDS en ouder 

A. Er zijn een aantal documenten die bij het contract horen. Met ondertekening van het contract ga je akkoord met 

de inhoud van deze documenten. De documenten staan op de website van BSO HAPPY KIDS:  

1. Pedagogisch beleidsplan 

2. Veiligheids- en gezondheidsbeleidsplan  

3. Klachtenregeling (BSO HAPPY KIDS is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang) 

4. Meldcode 

5. Leveringsvoorwaarden 

 

7 Overdracht van informatie 

A. Voor BSO’s is het volgen van de ontwikkeling van kinderen een belangrijke opdracht vanuit de overheid. Met 

deze inschrijving bij de BSO HAPPY KIDS stem je in dat, in geval van bijzonderheden met betrekking tot je kind, 

de pedagogisch medewerker van de BSO overlegt met de intern begeleider van de school.  

B. Alle kinderen krijgen een persoonlijke mentor toegewezen, dat is de pedagogisch medewerker van de groep. De 

mentor is het aanspreek punt voor je kind. 

C. Aan het einde van de opvangmiddag bij het ophalen is er tijd voor een korte overdracht over je kind met de 

pedagogisch medewerker van de BSO. 

D. Op verzoek kan er een gesprek worden ingepland met de pedagogisch medewerker van de BSO over je kind, 

zowel vanuit de ouder(s) als vanuit de pedagogisch medewerker in geval van bijzonderheden. 

E. Op tijden dat je je kind komt halen bij de BSO kan je leerkrachten van de school tegenkomen, het is dan niet de 

bedoeling om leerkrachten aan te spreken over schoolse zaken, dat kan wel middels de aangegeven werkwijze 

van school. 
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