
                          Contract voorwaarden 
 

Voorbehoud 

Hoewel kinderdagverblijf De Blauwe Ballon, verder te noemen “DBB”, zich verplicht een kindplaats te 

verzorgen, geldt deze verplichting niet wanneer geen capaciteit beschikbaar is door overmacht. DBB behoudt 

zich het recht voor om een al eerder voorgedragen of reeds geplaatst kind opvang te weigeren indien het kind 

door ziekte of handicap verzorgingsbehoeftig is of is geworden en daardoor in aanmerking komt voor 

gespecialiseerde opvang. 
 

Duur van de overeenkomst 

De overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd aangegaan en bedraagt minimaal een kwartaal. Opzeggen en 

annuleren kan volgens de daartoe, verder beschreven regels. 

 
Aansprakelijkheidsgrenzen 

DBB is verzekerd tegen WA en ongevallen. Contractant aanvaardt in geval van claims uitdrukkelijk de 

verzekeringsmaatschappij als vertegenwoordiger van DBB en de door de verzekeringsmaatschappij gestelde 

grenzen aan mogelijke vergoedingen. 
 

Vergoeding 

De reserveringskosten worden door contractant bij vooruitbetaling voldaan in 1 of 3 maandtermijnen, te weten 

voor de 1
e
 van de betreffende maand of het kwartaal. Wanneer de betaling op de 10

e
 van de maand nog niet is 

ontvangen, wordt door DBB 5% aanmaning- en administratiekosten, met een minimum van € 25 aan contractant 

berekend en is contractant in gebreke zonder rechterlijke tussenkomst of verdere ingebrekestelling. Wanneer 

contractant optreedt als tussenpersoon, worden bedragen van ouders of derden door haar geregeld. Voor het niet 

gebruikmaken van een dag of dagdeel wordt geen mindering of korting verleend. 
 

Prijswijziging 

De prijs per kindplaats kan per jaar door DBB worden aangepast, o.a. gebaseerd op wijzigingen in de CAO-

welzijn en het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie zoals door CBS vastgesteld, alsmede gebaseerd op 

moderniseringen cq. aanpassingen aan en in het kinderdagverblijf, al dan niet op aanwijzing van bevoegde 

instanties. Prijswijzigingen vinden in principe elk jaar plaats; de melding ervan wordt tussen een en drie 

maanden voorafgaand aan de datum van ingang van de wijziging, per brief per normale post (niet aangetekend), 

verzonden. 
 

Annulering 

Omdat een plaats doorgaans al ruim voor de plaatsingsdatum moet worden vrijgehouden zijn bij annulering 

vergoedingskosten verschuldigd: 

 Indien de contractant de plaatsing van een kind annuleert korter dan zes maanden voordat de 

daadwerkelijke opvang is gestart, zijn deze kosten gelijk aan de afgesproken opvangkosten van één 

maand. 

 Wanneer de annulering plaatsvindt minder dan vier maanden voor de afgesproken aanvangsdatum, zijn 

de kosten gelijk aan twee maanden opvang. 

 Wanneer de annulering plaatsvindt minder dan twee maanden voor de daadwerkelijke opvang, zijn de 

kosten gelijk aan drie maanden opvang. 
 

Einde van de overeenkomst 

De plaatsing kan door de contractant worden opgezegd na telefonische aankondiging, door een schriftelijke 

melding. De aanvangsmaand kan niet zonder vergoeding worden opgezegd. De opzegtermijn bedraagt, behalve 

de eventuele resterende dagen van de lopende maand, 1 volle maand. Wanneer contractant een kortere periode 

aanhoudt, zijn annuleringskosten, zie eerder, verschuldigd. Opzegging door DBB dient in overleg met de 

ouder(s) te geschieden. De overeenkomst eindigt van rechtswege op de 4
e
 verjaardag van het kind alsmede bij 

het oplopen van een ernstige handicap of bij onverhoopt vroegtijdig overlijden. 
 

Geldigheid 

Bij ondertekening van deze overeenkomst tussen DBB en ouders zijn andere overeenkomsten hieraan 

ondergeschikt geworden en voorzover zij elkaar overlappen zijn de andere automatisch ongeldig. Bij eventuele 

overdracht van de opdrachtverstrekking (contractantwijziging) zijn met die overdracht ook de verplichting in 

deze overeenkomst aangegaan. 

 
Verschillen 

Elke plaatsing geschiedt op voorwaarden zoals door DBB zijn of zullen worden aangegeven en vastgesteld. Bij 

verschillen beslist een onafhankelijke rechter in de vestigingsplaats van DBB. 


