
Aanvulling en uitbreiding Kinderopvang De Linge, Algemene voorwaarden 2020 

 
 

Stichting Kinderopvang De Linge 
 
 

Aanvullingen en uitbreidingen op de Algemene Voorwaarden Kinderopvang, Dagopvang en 
Buitenschoolse Opvang 2016 e.v. van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang.  
 
Aanvulling op artikel 1 - Definities 
Kindercentrum:  Kinderopvang De Linge hanteert de volgende begrippen: 

Kinderopvang, bij Integrale Kind centra, en locaties met peutergroep.  
Oudercommissie:  Kinderopvang De Linge heeft het advies- en overlegorgaan oudercommissie 

als volgt ingericht: 
- Oudercommissie op locaties IKC of peutergroep.  Op IKC’s is de 
oudercommissie met de MR van het onderwijs georganiseerd in de IKC-raad. 
- Centrale oudercommissie: ingericht met mandatering vanuit de lokale 
oudercommissies. Binnen De Linge maakt de centrale oudercommissie deel 
uit van  de Centrale Linge Raad samen met de GMR van het onderwijs en de 
Ondernemingsraad Kinderopvang. 

 
Aanvulling op Artikel 5 - Aanbod 
3.Bij het aanbod wordt verwezen naar de website waar de algemene voorwaarden te vinden zijn. 
 
Aanvulling op Artikel 6 De Overeenkomst  
2.Ouders kunnen het aanbod ook telefonisch accepteren. Het servicekantoor kinderopvang bevestigt 
de overeengekomen plaatsing schriftelijk middels een bevestiging van plaatsing.  
 
Aanvulling op Artikel 7 - Annulering  
2f. Voor pedagogisch medewerksters en kinderen is een W.A. verzekering en een collectieve   
ongevallenverzekering afgesloten. Voor het wegraken of beschadigen van eigendommen aanvaardt 
Kinderopvang De Linge geen enkele aansprakelijkheid.  
 
Aanvulling op Artikel 8 - Plaatsingsgesprek 
2a. Kinderopvang De Linge vraagt het Burger Service Nummer (BSN) op het inschrijfformulier. Indien 
de baby voor de geboorte aangemeld is, wordt het BSN nummer nagevraagd bij ouder, door de 
medewerker van het servicebureau.  
 
Aanvulling op Artikel 10 – Einde van de Overeenkomst 
4d. Kinderopvang De Linge hanteert een proeftijd van één maand. Binnen deze proeftijd vanaf de 
aanvangsdatum hebben beide partijen de mogelijkheid de overeenkomst met onmiddellijke ingang 
te beëindigen.   
 
Aanvulling op Artikel 15 – Wijzigingen van de Overeenkomst 
1.Kinderopvang De Linge evalueert jaarlijks de producten. Dit kan aanleiding zijn producten te 
wijzigen of te beëindigen. 
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Aanvulling op Artikel 16 – De prijs en wijziging van de prijs 
2.Kinderopvang De Linge stelt jaarlijks, per kalenderjaar de nieuwe tarieven vast.  
 
Aanvulling op Artikel 17 - De betaling / niet-tijdige betaling 
1.Betaling geschiedt maandelijks via automatische incasso, vooraf. Door middel van een doorlopende 
SEPA-machtiging wordt het maandbedrag van de rekening van de Ouder afgeschreven.  
2. Indien incasso niet mogelijk is wordt per factuur € 7,50 aan factureringskosten in rekening 
gebracht.  
3. Indien de incasso niet slaagt ontvangt Ouder per omgaande een aanmaning met het verzoek de 
factuur alsnog binnen 7 dagen te voldoen. 
Stichting Kinderopvang De Linge biedt Ouder een extra betalingsmogelijkheid door het verzenden 
van een 2e betalingsherinnering waarvoor €15,00 in rekening wordt gebracht.  
4.Kinderopvang De Linge hanteert een betalingstermijn van 7 dagen.  


