ALGEMENE VOORWAARDEN PEUTERSPEELZAAL 'HET VISJE'
ALGEMEEN
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tot het verlenen
van diensten op het gebied van professioneel peuterspeelzaalwerk.
1.2. Van deze voorwaarden afwijkende afspraken zijn voor de Stichting Peuterspeelzaal 'Het Visje'
slechts bindend, indien deze door haar uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.
1.3. Afspraken of toezeggingen van een medewerker van peuterspeelzaal 'Het Visje' of de namens
haar optredende administratie zijn voor peuterspeelzaal 'Het Visje' niet bindend, tenzij deze nadere
afspraken of toezeggingen door of namens haar schriftelijk zijn bevestigd.
1.4. Peuterspeelzaal 'Het Visje' is bevoegd een verzoek tot deelname aan het peuterspeelzaalwerk,
zoals door haar verzorgd, te weigeren, eventueel zonder opgave van redenen.
TARIEVEN
2.1. Peuterspeelzaal 'Het Visje' hanteert voor inschrijving eenmalig een bedrag van tien euro.
2.2. Peuterspeelzaal 'Het Visje' vraagt per ochtenddeel maandelijks een bedrag van € 113,75 euro
2.3. Peuterspeelzaal 'Het Visje' behoudt zich het recht de tarieven te wijzigen door uitgifte van een
nieuwe prijslijst, die tevens geldt voor de lopende dienstverlening.
INSCHRIJVING
3.1 De inschrijving vindt plaats door het inzenden van een inschrijfformulier welke te vinden is op de
website van het Visje.
3.2 De inschrijving is definitief nadat een ouder de plaatsingsovereenkomst heeft getekend.
3.3 Inschrijvingen die op een andere wijze plaatsvinden worden door Peuterspeelzaal 'Het Visje' niet
erkend, tenzij daarover tussen het bestuur van Peuterspeelzaal 'Het Visje' en de aanmelder
schriftelijke afspraken zijn gemaakt.
3.4. Bij de inschrijving zal rekening worden gehouden met de voorkeur zoals die door de
vertegenwoordiger van de peuter is opgegeven. Indien deze ochtend echter vol is, zal naar een
andere ochtend verwezen worden.
PLAATSING EN VERTREK
4.1. Peuterspeelzaal 'Het Visje' kent meerdere momenten van instroom, als het kind de minimale
leeftijd van 2 jaar heeft bereikt en/of er een plek vrij komt om de peuter te plaatsen.
4.2. De eerste ochtend van de peuter is aan op de 1e of 16e van de maand.
4.2. Peuterspeelzaal 'Het Visje' hanteert voor uitstroom of vertrek van de peuter, de 16e of de laatste
dag van de maand.
4.3. De uitstroom, dan wel het vertrek van de peuter uit de activiteiten van de peuterspeelzaal vindt
plaats halverwege(16e) of aan het eind van de maand waarin de peuter de leeftijd bereikt waarop het
naar de basisschool gaat.
4.4. Een eerdere uitstroom, of vertrek van de peuter uit de activiteiten van de peuterspeelzaal is
mogelijk. Hiervoor wordt een opzegtermijn van één maand gehanteerd.
4.5. In de situatie beschreven in punt 4.4. dient een opzegtermijn van één maand in acht te worden
genomen.
4.6. De melding als bedoeld in punt 4.4. dient schriftelijk te worden bevestigd.
BETALINGEN
5.1. De betaling voor de deelname aan de activiteiten op de peuterspeelzalen van Peuterspeelzaal
'Het Visje', zoals vastgelegd, wordt maandelijks rond de 25e van de maand geïncasseerd. Over de
maand juli en augustus is géén betaling verschuldigd.
5.2. In het geval van eerdere of latere uitstroom, als bedoeld in punt 4.4., is de ouderbijdrage
verschuldigd tot en met het einde van de opzegtermijn.
5.3. In het geval van eerdere uitstroom, c.q. vertrek zonder dat schriftelijke opzegging heeft
plaatsgevonden, is de ouderbijdrage verschuldigd tot en met het einde van de maand van uitstroom.

NALATIGHEID
6.1. Indien ouder de verplichtingen uit de overeenkomst voor het bieden
van peuterspeelzaalwerk niet nakomt, bijvoorbeeld door de verschuldigde
betalingen niet of niet tijdig te voldoen, is peuterspeelzaal 'Het Visje' gerechtigd haar verplichtingen op
te schorten en de peuter de toegang tot de activiteiten te ontzeggen.
6.2. Bij overschrijding van de betaaltermijn heeft peuterspeelzaal 'Het Visje' het recht om 10 euro per
aanmaning aan administratiekosten in rekening te brengen bij een herinnering, deze kosten kunnen
oplopen tot maximaal 35 euro bij een aanmaning.
BETAALINFORMATIE
INSCHRIJFGELD
7. Het inschrijfgeld wordt geïncasseerd bij de eerste betaling op IBAN: NL25 INGB 0006 2488 92 t.n.v.
Stichting 'Het Visje'.
NIET AUTOMATISCHE BETALING
8. Ouders betalen de verschuldigde ouderbijdrage zelf wanneer er geen betaling geïncasseerd kon
worden door een overboeking op IBAN: NL25 INGB 0006 2488 92 t.n.v. Stichting 'Het Visje'. Er wordt
hier een herinnering voor verstuurd.
BETALINGSPROBLEMEN
9. Indien de betaling van de ouderbijdrage onoverkomelijke problemen met zich mee brengt, dient
voor een eventuele betalingsregeling contact te worden opgenomen met de penningmeester van
Peuterspeelzaal 'Het Visje', (penningmeester@peuterspeelzaalhetvisje.nl)
JAAROPGAAF
10. Ouder krijgt in januari een jaaropgave over de geïncasseerde betalingen toegestuurd. Deze volgt
in januari en wordt tevens beschikbaar gesteld in de ouderportal.
Woerden, januari 2021

