
Betalingsvoorwaarden SKO ’t Planzoentje 
 
Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang 
 
 

a. Per kind wordt door contractant met ’t Planzoentje een kinderopvangovereenkomst afgesloten, 
waarin een tarief op jaarbasis is overeengekomen. De overeengekomen plaatsing heeft betrekking op 
een locatie en een aantal dagen/dagdelen opvang per week, conform de openingstijden van de 
locatie. 

b. Het jaartarief wordt in gelijke bedragen per maand in rekening gebracht, onafhankelijk van het 
werkelijke aantal dagen opvang in de maand. 

c.      In de maand voorafgaand aan de maand van opvang wordt door ’t Planzoentje aan de contractant een 
factuur verzonden op basis van de overeengekomen kinderopvang-overeenkomst. Contractant 
verplicht zich het verschuldigde bedrag vooraf te voldoen op een door ’t Planzoentje aan te geven 
wijze, te weten vóór de eerste maand waarin de opvang plaatsvindt. 

d. Bij een niet tijdige betaling ontvangt de contractant een herinnering. Bij een schriftelijke herinnering 
is ’t Planzoentje gerechtigd € 10,-- administratiekosten in rekening te brengen. 

e. Vanaf het verstrijken van de betalingstermijn is ’t Planzoentje gerechtigd de wettelijke rente over het 
volledige te betalen bedrag plus de buitengerechtelijke incassokosten die door niet betaling zijn 
veroorzaakt te vorderen. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom, met 
een minimum van € 70,--. 

f.      Indien de contractant bij de nakoming van zijn/haar verplichtingen, voortvloeiende uit de 
overeenkomst, in gebreke blijft, behoudt ’t Planzoentje zich het recht voor de opvang op te schorten. 
Het kind waarop deze overeenkomst betrekking heeft wordt de toegang tot de betreffende 
kinderopvanglocatie ontzegd. Voorts kan ’t Planzoentje, indien contractant in de betalingsverplichting 
tekortschiet, om die reden gebruik maken van haar bevoegdheid deze overeenkomst op te zeggen. ’t 
Planzoentje zal bij opzegging van de overeenkomst om reden van niet nakoming door contractant, de 
overeengekomen opzegtermijn in acht nemen. Over de opzegtermijn dienen de opvangkosten te 
worden voldaan. 

g. ’t Planzoentje biedt de contractant aan gebruik te maken van de betaling per incassomachtiging. In 
dat geval wordt door ’t Planzoentje het verschuldigde maandbedrag automatisch van de rekening van 
contractant afgeschreven. Afschrijving vindt plaats tussen de 15e en 25e dag van elke maand, in de 
maand van opvang.  

h. Indien een incassoafschrijving wordt geweigerd of  gestorneerd, dient de contractant per omgaande 
zelf voor betaling te zorg dragen. Bij een geweigerde of gestorneerde incassoafschrijving is ’t 
Planzoentje gerechtigd € 10,-- administratiekosten in rekening te brengen. 

i.      Vanaf het moment van ondertekening van de overeenkomst tot de ingangsdatum van de 
overeenkomst heeft de contractant de mogelijkheid de overeenkomst schriftelijk te annuleren. 
Hiervan ontvangt contractant een schriftelijke bevestiging. De annuleringskosten zijn gelijk aan de 
door contractant verschuldigde betaling voor twee maanden. Indien annulering plaatsvindt meer dan 
twee maanden voorafgaand aan de ingangsdatum van de overeenkomst dan zijn de annuleringskosten 
gelijk aan de verschuldigde betaling voor een halve maand. Als datum van annulering geldt de datum 
van ontvangst door ’t Planzoentje van de schriftelijke opzegging. Mondelinge opzegging is niet 
mogelijk. 

j.      Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst en iedere aanbieding en/of offerte tussen ’t 
Planzoentje en de contractant, tenzij van deze voorwaarden door partijen volgens schriftelijke 
overeenkomst is afgeweken. 

 

 


