!!
LEVERINGSVOORWAARDEN
!!

Artikel 1 Toepassing
Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door kinderopvang
Greenkidzz worden gesloten enerzijds en ouders/ verzorgers ten behoeve van kinderopvang
anderzijds.

!Artikel 2 Overeenkomst
2.1
plaatsingovereenkomst die de ouder ontvangt is na ondertekening bindend.
!Artikel De3 Prijs
1.
2.
3.

Kinderopvang Greenkidzz heeft het recht de overeengekomen prijs jaarlijks te verhogen op
grond van de gestegen kosten. De aanpassingen geschiedt onder meer op basis van de
loonontwikkelingen in CAO kinderopvang en op basis van de C.B.S index.
De oudercommissie heeft adviesrecht met betrekking tot de prijs van de kinderopvang.
De prijsverhoging wordt 2 maanden voordat deze ingaat, aan de ouders bekend gemaakt.

!Artikel 4 Plaatsing
4. 1

Door ondertekening en retournering van het plaatsingsaanbod door consument en
vervolgens ontvangst door Greenkidzz, komt de overeenkomst tot stand.

!Artikel 5 Openingstijden
5.1

Op algemeen erkende feestdagen zijn de kinderdagverblijven gesloten. Ook worden
jaarlijks twee extra dagen vastgesteld waarop de kinderdagverblijven gesloten zijn. U
ontvangt bijtijds een overzicht.

!Artikel 6 Betalingscondities
1.
2.

3.
4.

Betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.
Bij een betalingsachterstand heeft KinderopvangGreenkidzz het recht de incasso van het
verschuldigde uit handen te geven. Vanaf die dag is de schuldenaar ook de wettelijke rente
verschuldigd over het factuurbedrag alsmede de buitengerechtelijk incassokosten, onverlet
haar recht tot het beëindigen van de overeenkomst.
De kosten van de dagopvang zijn per maand bij vooruitbetaling verschuldigd en zijn iedere
maand hetzelfde. Ook indien uw kind wegens vakantie of ziekte niet aanwezig is geweest.
De opzegtermijn bedraagt een kalendermaand.

!Artikel 7 Beëindiging/ annulering
1.
7.2
3.
4.
5.

Bij betalingsachterstand wordt de plaatsing beëindigd.
De ouder kan de overeenkomst schriftelijk beëindigen per de 1e of 16e van de maand.
De opzegging dient schriftelijk of elektronisch te gebeuren.
Kinderopvang Greenkidzz hanteert een opzegtermijn van 1 kalendermaand.
Bij annulering worden annuleringskosten in rekening gebracht. De annuleringskosten
bedragen de kosten voor twee maanden opvang conform de kindplaats overeenkomst.

!Artikel 8 Weigering kind
8.1

Kinderopvang Greenkidzz heeft het recht een kind te weigeren voor de duur van een door
haar vast te stellen periode, indien het kind door ziekte of anderszins extra verzorging en/
of zodanig aandacht behoeft, dat een normale opvang redelijkerwijs niet binnen de door de
Kinderopvang Greenkidzz geboden mogelijkheden kan plaatsvinden.

!Artikel 9 Aansprakelijkheid
9.1

Kinderopvang Greenkidzz heeft een aansprakelijkheidsverzekering. Kinderopvang
Greenkidzz sluit iedere aansprakelijkheid, hoe dan ook ontstaan (tenzij door nalatigheid van
de leiding), nadrukkelijk uit, behoudens en voorzover de schade wordt gedekt door de
genoemde verzekering en daadwerkelijk vergoed zal worden.

9.2
9.3

Greenkidzz aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het wegraken of het beschadigen van
kleding en door de kinderen meegebracht speelgoed of andere bezittingen.
Consument is aansprakelijk voor zover dit uit de wet of uit de overeenkomst voortvloeit.
Consument is verplicht een WA- verzekering af te sluiten waaronder
aansprakelijkheidsrisico voor het kind eveneens gedekt is.

!Artikel 10 Intellectueel eigendom
10.1

Alle door Greenkidzz verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, plaatsingovereenkomst
en ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc, zijn uitsluitend bestemd om te worden
gebruikt door de ouder en mogen niet door hen zonder voorafgaande toestemming van
Greenkidzz worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden
gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

!Artikel 11
11.1

Geheimhouding
Alle partijen (Greenkidzz, de ouders) zijn verplicht tot geheimhouding van alle
vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de
plaatsingovereenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt
als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de
aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts
gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

!Artikel 12 Huisregels
12.1
12.2

De huisregels maken een integraal onderdeel uit van de overeenkomst.
Kinderen dienen op de overeengekomen tijd te worden opgehaald. Bij te laat ophalen
worden de kosten in rekening gebracht.

!Artikel 13 Wijziging contract
13.1

Greenkidzz behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen de overeenkomst met
consument (w.o. plaatsingsovereenkomst en leveringsvoorwaarden) eenzijdig te wijzigen.

