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ALGEMENE VOORWAARDEN
Peuteropvang “De peuterspeelzaal Onderdendam” is een kleinschalige peuterspeelzaal waar we er naar
streven om in goed overleg met de ouder(s)/verzorger(s) te komen tot goede en heldere afspraken. Toch
kan er niet gespeeld worden zonder speelregels, daarom volgen hier onze algemene voorwaarden.
Bij vragen of onduidelijkheden staan we je graag te woord.
AANMELDING
Kinderen kunnen worden aangemeld via het inschrijﬀormulier dat je kunt vinden op onze website.
Aanmelden kan ook via de peuterjuf, of via het bestuur van SIchIng Onderdendam Speelt.
Aan de inschrijving zijn geen kosten verbonden.
Wanneer alle kindplaatsen bij peuteropvang “De peuterspeelzaal Onderdendam" in gebruik zijn, heb je als
ouder/verzorger de mogelijkheid om je peuter op de wachtlijst te plaatsen. De volgorde van plaatsing op de
wachtlijst geschiedt op binnenkomst van het inschrijﬀormulier.
OVEREENKOMST
Indien je met peuteropvang “De peuterspeelzaal Onderdendam” een overeenkomst bent aangegaan dan
kan je peuter bij ons komen spelen. Hiertoe dient de “Overeenkomst peuteropvang De peuterspeelzaal
Onderdendam” volledig te worden ingevuld en ondertekend.
Je hebt de keuze uit verschillende contractvormen, maar het minimum aantal af te nemen uren bij iedere
overeenkomst bedraagt vier aaneengesloten uren per week. De minimaal af te nemen uren worden alIjd
aan je doorberekend, ongeacht of je deze afneemt of niet. Ruilen is alleen mogelijk indien de groepsgroo`e
dit toelaat.
PLAATSING
De ingangsdatum van een overeenkomst wordt in overleg met de peuterjuf en ouder(s)/verzorger(s)
vastgesteld. De volgorde van plaatsing op de wachtlijst geschiedt op binnenkomst van het inschrijﬀormulier
en is aaankelijk van de dagen dat er opvang wordt afgenomen.
Iedere peuter heeb voor de startdatum van de overeenkomst recht op een zogenaamd wenmoment,
verdeeld over twee dagdelen. Deze twee dagdelen van maximaal vier aaneengesloten uren worden in
overleg met de peuterjuf ingepland.
Indien er niet, of niet volledig, gebruik wordt gemaakt van wenmomenten kunnen deze niet na de
startdatum worden ingezet als extra opvang momenten.
Indien blijkt dat het geplaatste kind op de groep om welke reden dan ook niet te handhaven is heeb
peuteropvang “De peuterspeelzaal Onderdendam” het recht om (vooraf in overleg met de ouder(s)/
verzorger(s)) het kind de toegang te ontzeggen, met een opzegtermijn van één kalendermaand.
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BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
De overeenkomst voor de peuteropvang wordt in principe automaIsch beëindigd op de dag dat je peuter
naar de basisschool gaat.
Zowel de ouder(s)/verzorger(s) als peuteropvang “De peuterspeelzaal Onderdendam” heeb het recht de
overeenkomst via schribelijke opzegging en zonder opgaaf van reden te beëindigen.
Graag ontvangen we minimaal één maand van tevoren bericht over het beëindigen van de overeenkomst.
De overeenkomst eindigt van rechtswege zonder opzegtermijn bij het overlijden van het kind of wanneer
het kind een ernsIge handicap krijgt of met een handicap geboren wordt en hiervoor gespeciﬁceerde zorg
nodig heeb.
WIJZIGINGEN UREN
Het minimaal af te nemen aantal uren dat is overeen gekomen, wordt alIjd aan je doorberekend, ongeacht
of je deze afneemt of niet. In de lopende maand kun je uren wijzigen indien de groepsgroo`e dit toelaat.
OPENINGSTIJDEN
De peuterspeelzaal Onderdendam is geopend Ijdens schoolweken. We hanteren de schoolvakanIes zoals
die door de gemeente Het Hogeland worden vastgesteld en volgen hierin de Katholieke Daltonschool Sint
Walfridus in Bedum.
De peuterspeelzaal is vier ochtenden per week geopend. Er zijn in principe twee basisgroepen:
• groep 1 op dinsdag- en vrijdagochtend, van 8.30 - 12.30 uur,
• groep 2 op maandag- en donderdagochtend, van 8.30 - 12.30 uur.
In overleg zijn andere combinaIes van dagdelen mogelijk.
CONTRACTVORMEN
Eén dagdeel:
• 40 weken per jaar peuteropvang, geen opvang Ijdens schoolvakanIes;
• minimale afname vier aaneengesloten uren per week;
• berekening:
vier uur per week gedurende 40 schoolweken per jaar = 160 uur per jaar
160 uur per jaar gedeeld door 12 maanden = 13,33 uur per maand.
Twee dagdelen:
• 40 weken per jaar peuteropvang, geen opvang Ijdens schoolvakanIes;
• minimale afname acht uur per week, verdeeld over twee dagdelen;
• berekening:
acht uur per week gedurende 40 schoolweken per jaar = 320 uur per jaar
320 uur per jaar gedeeld door 12 maanden = 26,67 uur per maand.
Drie dagdelen:
• 40 weken per jaar peuteropvang, geen opvang Ijdens schoolvakanIes;
• minimale afname 12 uur per week, verdeeld over drie dagdelen;
• berekening:
12 uur per week gedurende 40 schoolweken per jaar = 480 uur per jaar
480 uur per jaar gedeeld door 12 maanden = 40 uur per maand.
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EXTRA INFORMATIE
Het tarief is exclusief luiers en eten en drinken, peuters nemen hun eigen eten en drinken mee en als je
peuter nog niet zindelijk is, ook een extra luier.
FacturaIe vindt plaats in 12 maandelijkse termijnen.
Het tarief dat wij hanteren staat in de “Algemene informaIebrief” van het betreﬀende schooljaar. Deze brief
ontvangen ouder(s)/verzorger(s) als een peuter wordt aangemeld op de peuterspeelzaal of voor het begin
van het nieuwe schooljaar. Het tarief staat ook vermeld op de website.
Peuteropvang “De peuterspeelzaal Onderdendam” heeb het recht om haar tarieven periodiek aan te
passen, mede op basis van de procentuele sIjging van loonkosten volgens de CAO Sociaal werk of andere
niet begrote factoren. Een wijziging van tarieven en of algemene voorwaarden wordt minimaal 2 maanden
van tevoren bekend gemaakt.
BETALINGEN
De ouder(s)/verzorger(s) ontvangen op of rond de 2Oste van de maand digitaal de factuur voor de kosten
peuteropvang van de betreﬀende maand. We verzoeken je om de factuur binnen vijf werkdagen te voldoen.
Als de factuur op de 25ste van de volgende maand nog niet is betaald, dan stuurt Peuteropvang “De
peuterspeelzaal Onderdendam” een herinneringsfactuur. Als de factuur na de herinneringsfactuur nog niet
is voldaan, zijn we helaas genoodzaakt om een incassobureau in te schakelen. Mogelijke incassokosten zijn
voor rekening van ouder(s)/verzorger(s).
TOT SLOT
In die gevallen waarin de algemene voorwaarden en de overeenkomst niet voorzien streven wij er naar om
samen met de ouder(s)/verzorger(s) een oplossing naar redelijkheid en billijkheid te bereiken. Indien dit
niet mogelijk is dan is het Nederlands recht van toepassing op onze overeenkomst en bijbehorende
algemene voorwaarden.
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