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Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang 

BANJER 
 

Algemene voorwaarden 
 

 

Artikel 1   Toepasselijkheid 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing wanneer uw kind wordt opgevangen bij 

kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang Banjer en op alle overeenkomsten die worden 

gesloten door kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang Banjer ten behoeve van 

kinderopvang.  

 

Artikel 2   Begripsbepalingen  
kinderopvang : het buiten de eigen huishouding in georganiseerd verband en tegen 

geldelijke vergoeding bieden van onderdak, verzorging en begeleiding, aan 

gelijktijdig meerdere kinderen, afkomstig uit meerdere huishoudens 

kinderdagverblijf : kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang Banjer gevestigd op Ekelshoek 

21, 1261 TT te Blaricum 

pm 

kindplaats 

:

  

: 

pedagogisch medewerker die belast is met de opvang van kinderen 

een voorziening voor opvang van een kind op minimaal één dag per week: 

één dagdeel per week in geval van bso of minimaal een hele dag per week 

in geval van dagopvang 

stamgroep 

 

 

cliënt 

: de vaste groep waarin een kind wordt opgevangen. Een kind kan in een  

andere stamgroep worden geplaatst bij ziekte van een medewerker of 

tijdens vakantieperiodes. 

ouder/verzorger  

dagopvang : kindplaats voor een kind in de leeftijd tussen 8 weken en 4 jaar 

buitenschoolse 

opvang (bso) 

: kindplaats voor een kind in de leeftijd tussen 4 en 13 jaar dat op de 

basisschool zit (tot een maximale leeftijd van 14 jaar), inclusief vervoer 

van een van de scholen in Blaricum oude dorp naar het kinderdagverblijf 

schoolvakantie : meerdaagse periode waarin de scholen zijn gesloten, uitgezonderd 

studiedagen, ziektedagen en andere verlofdagen voor leerkrachten 

   

   

Artikel 3   Aanmelding en plaatsing voor kinderopvang 
U kunt zich aanmelden middels het inschrijfformulier. Zodra deze door ons is ontvangen volgt 

er een factuur voor het inschrijfgeld van € 50,=. Wanneer wij het inschrijfgeld hebben 

ontvangen ontvangt u opvangcontract waarin o.a. het uurtarief en de opvangkosten per maand 

zijn opgenomen. Zodra wij een exemplaar van dit contract getekend retour hebben ontvangen 

is de opvang definitief. U gaat met het tekenen van het opvangcontract akkoord met deze 

algemene voorwaarden. 
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Het kinderdagverblijf behoudt zich het recht voor om tweede en volgende kinderen van een 

cliënt, die geboren worden tijdens de looptijd van de plaatsingsovereenkomst, met voorrang 

te plaatsen boven kinderen die nog geen broer of zus op het dagverblijf hebben.   

 

Het kinderdagverblijf is niet verplicht om kinderen, van wie de geestelijke en/of lichamelijke 

gezondheidstoestand zodanig is dat zij niet op de gebruikelijke wijze kunnen worden 

opgevangen, te plaatsen.  

 
 
Artikel 4   Wijzigingen  
Wijzigingen op de overeenkomst zijn uitsluitend geldig indien vastgelegd in een door de cliënt 

en kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang Banjer ondertekend geschrift.  

 

Wijzigingen in de dagdelen (en/of het aantal dagdelen) waarop de dagopvang of bso 

plaatsvindt, kunnen worden doorgevoerd na goedkeuring door het kinderdagverblijf. Dit dient 

minimaal 1 maand vooraf plaats te vinden. Zo nodig zal een nieuwe overeenkomst worden 

opgesteld en ondertekend. 

 

Ruilen van dagen (of dagdelen) van een kindplaats met een andere dag (of dagdeel) is alleen 

mogelijk wanneer dit in dezelfde week plaatsvindt en indien de planning dit toelaat. Vakanties 

en ziekte kunnen niet worden ingehaald. Het extra inkopen van dagen of een dagdeel is 

uitsluitend mogelijk indien dat past binnen de planning van het kinderdagverblijf. 

 

Indien de cliënt na afloop van de overeenkomst voor dagopvang gebruik wenst te maken van 

een kindplaats bso, dient dat drie maanden van tevoren schriftelijk bij de directie te worden 

aangegeven. Indien er een kindplaats beschikbaar is bij de bso wordt de dagopvang als 

vermeld in artikel 3 van de overeenkomst gewijzigd in bso. Het kan ook zijn dat er geen 

kindplaats beschikbaar is en dat uw kind door ons op de wachtlijst wordt geplaatst. 

 

   
Artikel 5   Openingstijden 
Het kinderdagverblijf is het gehele jaar geopend, met uitzondering van de weekeinden en de 

algemeen erkende Nederlandse feestdagen. Voorts kan het kinderdagverblijf gedurende het 

kalenderjaar 2 andere dagen aanwijzen gedurende welke het kinderdagverblijf gesloten zal 

zijn. Sluiting van bedoelde (2) dagen worden uiterlijk één maand voorafgaand aan de 

betreffende dag bekend gemaakt.     

 

De openingstijden van het kinderdagverblijf zijn van 7.30 tot 18.30 uur. In verband met de 

overdracht verzoeken wij u wel om uiterlijk om 18.20 uur aanwezig te zijn. De dagen op het 

kinderdagverblijf zijn ingedeeld in twee dagdelen; de ochtend en de middag. Hierbij wordt 

onderscheid gemaakt tussen de dagopvang en de bso: 
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Soort opvang Dagdeel brengen vanaf / tot halen vanaf / 

tot 

Dagopvang Ochtend 07.30 / 09.30 uur  12.30 / 13.00 uur 

Middag 13.00 / 13.30 uur 16.30 / 18.30 uur 

Bso korte middag 14.30 / 15.30 uur  16.30 / 18.30 uur 

lange middag 

(zijnde woensdag 

en vrijdag) 

11.30 / 13.00 uur  16.30 / 18.30 uur 

Bso tijdens 

schoolvakantie  

Hele dag 07.30 / 09.30 uur 16.30 / 18.30 uur 

   
 

 

Artikel 6   Vakantie, ziekte en toelating van de kinderen  
Het kinderdagverblijf is opengesteld voor kinderen van 8 weken tot 13 jaar, of zolang zij op 

de basisschool zitten (tot een maximale leeftijd van 13 jaar).  

 

Tijdens schoolvakantiedagen zullen (voor bso) de openingstijden gedurende die periode 

vanzelf worden aangepast overeenkomstig het schema in het voorgaande artikel.  

 

Zieke kinderen worden op het kinderdagverblijf niet toegelaten. Indien een kind op het 

kinderdagverblijf ziek wordt zullen wij contact met u opnemen en dient uw kind binnen 

anderhalf uur te worden opgehaald. Beoordeling of een kind ziek is vindt plaats door het 

kinderdagverblijf, waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij de normen van de 

GG&GD. Indien een kind gedurende een periode extra verzorging en/of aandacht nodig heeft, 

of indien het kind een zodanig gedrag vertoont dat het niet op de gebruikelijke manier kan 

worden opgevangen of dat daardoor gevaar ontstaat voor de geestelijke en/of lichamelijke 

gezondheid van de andere kinderen, kan het kinderdagverblijf besluiten het kind (tijdelijk) 

niet toe te laten. 

 

 
Artikel 7   Tarieven  
De tarievenlijst van het kinderdagverblijf is terug te vinden op de website www.kdvbanjer.nl.  

 

Het kinderdagverblijf is gerechtigd zijn tarieven jaarlijks met ingang van het nieuwe 

kalenderjaar aan te passen. Daarnaast zijn wijziging van de tarieven gedurende het 

kalenderjaar uitsluitend mogelijk op grond van gedurende het kalenderjaar van 

overheidswege opgelegde verhogingen, zoals o.a. wijzigingen in de CAO. Iedere wijziging van 

de tarieven wordt minimaal een maand van tevoren schriftelijk aangekondigd.  
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Omdat tijdens vakanties en/of ziekte het kinderdagverblijf een plaats voor het betreffende 

kind dient vrij te houden worden de kosten gedurende die periode op de gebruikelijke manier 

door het kinderdagverblijf in rekening gebracht. 

 

 
Artikel 8   Betaling 
De cliënt ontvangt ieder maand een voorschotfactuur voor de opvang in de maand daarop 

volgend. Deze zullen wij middels een automatische incasso rond de 26e v/d maand incasseren. 

 

Het kinderdagverblijf kan in geval van niet tijdige betaling zonodig de incasso uit handen 

geven. In dat geval komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten voor rekening van 

de cliënt. 

 

 
Artikel 9   Aansprakelijkheid  
Het kinderdagverblijf sluit een aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering af ten behoeve 

van de op het kinderdagverblijf verblijvende kinderen. 

 

Iedere aansprakelijkheid van het kinderdagverblijf jegens cliënt is, behoudens opzet of 

grove schuld, uitgesloten. Onverminderd het voorgaande is de aansprakelijkheid van het 

kinderdagverblijf te allen tijde beperkt tot de daadwerkelijke uitkering die plaatsvindt onder 

de voornoemde verzekeringen.  

 

 

Artikel 10   Einde van de overeenkomst  
De overeenkomst, die voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan door cliënt schriftelijk, met 

inachtneming van een opzegtermijn van een maand, worden opgezegd.  

 

Het kinderdagverblijf kan een overeenkomst met een cliënt op grond van dringende redenen 

en onvoorziene omstandigheden met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden 

opzeggen. 

 

De overeenkomst eindigt van rechtswege: 

- bij overlijden van het kind 

- bij blijvende invaliditeit van het kind, zodanig dat geen gebruik meer kan worden 

gemaakt van de opvang 

- in geval van een overeenkomst voor dagopvang: op de vierde verjaardag van het kind 

- in geval van een overeenkomst voor bso: na afronding van de basisschool (op verzoek van 

de cliënt eventueel op de laatste dag van de aansluitende zomervakantie), tot een 

maximale leeftijd van 13 jaar. 

 

Onverminderd het voorgaande is het kinderdagverblijf gerechtigd de overeenkomst met 

onmiddellijke ingang te beëindigen indien de cliënt een betalingsachterstand heeft van 90 

dagen.  
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Artikel 11   Klachtenregeling 
De ouder dient de klacht eerste bij de ondernemer in te dienen. Leidt de klacht niet tot een 

oplossing, dan moet het geschil binnen 12 maanden na de datum waarop de ouder de klacht 

indiende, schriftelijk bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen aanhangig 

worden gemaakt. Geschillen kunnen zowel door de ouder als door Banjer aanhangig worden 

gemaakt bij de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl).  

Wanneer de ouder een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is Banjer aan 

deze keuze gebonden. Indien Banjer een geschil aanhangig wil maken, moet Banjer de ouder 

schriftelijk of in een ander passende vorm vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij 

daarmee akkoord gaat. Banjer dient daarbij aan te kondigen dat Banjer zich na het 

verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de gewone rechter 

aanhangig te maken. 

De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar 

geldende reglement. Het reglement van De Geschillencommissie is beschikbaar via hun 

website en wordt desgevraagd toegezonden. De beslissing van de Geschillencommissie 

geschieden bij wege van bindend advies. Voor behandeling van een geschil door de 

Geschillencommissie is een vergoeding verschuldigd. Uitsluitend de hierboven genoemde 

Geschillencommissie dan wel de gewone rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen. 

 
 

Artikel 12   Slotbepaling 
 

Indien enige bepaling van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden om welke reden 

dan ook niet geldig is, blijven de voorwaarden voor het overige van kracht en zullen het 

kinderdagverblijf en de cliënt overleggen over de inhoud van een nieuwe bepaling, welke de 

inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert. 

 

In die gevallen waarin de overeenkomst en deze voorwaarden niet voorzien, streven partijen 

naar het bereiken van een oplossing op grond van redelijkheid en billijkheid. Uit de 

overeenkomst voortvloeiende geschillen die niet tot overeenstemming leiden, worden berecht 

door de bevoegde rechter te Amsterdam. Op de overeenkomst en de algemene voorwaarden 

is Nederlands recht van toepassing. 

http://www.degeschillencommissie.nl/

