CONTRACT PEUTER OPVANG
(geen VVE indicatie/Kinderopvangtoeslag mogelijk)
Peuteropvang De Fonkeling, rechtsgeldig vertegenwoordigd door J.B.M. Krebbekx, voorzitter bestuur
van de stichting Spelen = Leren (waartoe Peuteropvang de Fonkeling behoort), gevestigd St. Annastraat
28-32, 4731 HT te Oudenbosch,
en
Naam: ……………..………………………………………………………………………………………
Adres: …………………………..…………………………………………………………………………
Postcode / woonplaats: …………………………..…………………………………………………..
BSN: ………………..……………………………………………………………………………………...
Telefoonnummer: ………………..……………………………………………………………………..
hierna te noemen de ouder / verzorger, hebben de volgende overeenkomst gesloten:
Artikel 1
Peuteropvang de Fonkeling verzorgt met ingang van .. -.. -20.. peuteropvang gedurende 40 weken per
jaar (deze weken komen overeen met de schoolweken).
Per week moeten minimaal 2 dagdeel peuteropvang (8 uur per week) worden afgenomen. De dagdelen
worden in overleg verdeeld over de beschikbare dagdelen in de week.
Artikel 2
De overeenkomst is aangegaan voor (svp aankruisen hetgeen van toepassing is):
0

bepaalde tijd tot …-…-……… (datum);

0

onbepaalde tijd, maar uiterlijk tot het moment dat het kind naar de basisschool zal
gaan.

Artikel 3
De opvang betreft:
Naam kind:……………..………………………………………………..Geboortedatum: .. -.. - …..
BSN: ………………...…………………………………………………………………………………………….
Adres (indien anders dan adres ouder/verzorger):……………………………………………………..
Postcode / woonplaats: ……………………………………………………………………………………….
Artikel 4
De peuteropvang wordt afgenomen voor 4 uur per dagdeel (alleen voor de ochtenden)
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Berekening kosten peuteropvang per maand

2020

Aantal ochtenden per week
Aantal opvanguren per week (ochtenden x 4 uur)
Tarief per uur peuteropvang

€ 8,24

De prijs per maand (aantal uren per week *40 wkn/12 mnd * € 8,24)
U kunt kinderopvangtoeslag terugvragen voor een bedrag ad € 8,24 per uur (2020) ofwel

Jaarlijks wordt de ouder / verzorger schriftelijk op de hoogte gebracht van een eventuele
tariefswijziging,
Artikel 5
De peuteropvang wordt afgenomen op de volgende dagdelen:

Svp dagdelen aankruisen

Peuter opvang

Peuter opvang

ochtend

middag

maandag

Gesloten

dinsdag

Gesloten

woensdag

Gesloten

donderdag

Gesloten

vrijdag

Gesloten

Artikel 6
Op dit contract zijn de Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang, Dagopvang en Buitenschoolse
opvang van toepassing. In aanvulling op c.q. in afwijking van deze algemene voorwaarden geldt het
volgende:
6.1

Bij eventuele langere opvang als gevolg van het te laat ophalen van uw kind, wordt er

extra tijd in rekening gebracht.
6.2

De factuur dient binnen 14 dagen betaald te worden. Bij een achterstallige betaling

van minimaal 2 maanden wordt de opvang per direct beëindigt.
6.3

Indien een kind geen gebruik maakt van de peuteropvang op een contractueel

vastgelegd dagdeel, kan de opvang op een andere dagdeel in dezelfde maand

worden

ingehaald, mits de groepsgrootte het toelaat en er geen betalingsachterstand

van een

maand of langer is.
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6.4

Ziekte of afwezigheid van een kind dient bij voorkeur vóór 08.30 uur gemeld te

worden bij de peuteropvang telefoonnummer 0165-316783.
6.5 Bij langdurige ziekte van een kind worden de uren opvang na een maand niet meer in rekening
gebracht.
6.6

Als een kind zonder opgave van redenen twee weken of langer afwezig is, is Peuteropvang

De Fonkeling bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.
6.7

Peuteropvang de Fonkeling restitueert geen gelden indien tijdelijk niet voldaan kan worden aan

de in dit contract genoemde dienstverlening in geval van overmacht zoals brand, staking, misdrijf of
dergelijke.
6.8

Elk der partijen kan het contract schriftelijk opzeggen, zulks met inachtneming van

een opzegtermijn van twee maanden. Opzegging vindt plaats per de 1e van de maand.
6.9

Facturatie vindt plaats in 12 gelijke maandelijkse termijnen. De maandelijkse termijn wordt

berekend op basis van het aantal uren opvang per week * 40 weken peuteropvang per jaar/ 12
maanden.
6.10

Peuteropvang de Fonkeling is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en

Peuterspeelzalen onder het nummer LRKP 301042470.

Ondertekening voor akkoord ouder / verzorger:
De heer / mevrouw: ……………………………..
Handtekening:

Datum:

Plaats:

Ondertekening voor akkoord Peuteropvang de Fonkeling (onderdeel van de Stichting Spelen = Leren):
J.B.M. Krebbekx
Voorzitter Stichting Spelen = Leren
Handtekening:

Datum:

Plaats:
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