






dit door beide partijen schriftelijk dan wel elektronisch bevestigd. De onderhavige 

Algemene Voorwaarden blijven in dat geval van toepassing. 

3. Bij overlijden van het kind is de overeenkomst van rechtswege per direct beëindigd. Bij

nieuw ingetreden blijvende invaliditeit die het functioneren op de kinderopvang kan 

beïnvloeden hebben de consument en de onderneming in kinderopvang het recht om de 

overeenkomst per direct te beëindigen. 

4. Elk der partijen heeft het recht de overeenkomst of een gedeelte van de overeengekomen

tijdsduur te beëindigen door middel van een aan de wederpartij gerichte schriftelijke dan wel 

elektronische verklaring, met in achtneming van een opzegtermijn van één maand tenzij 

uitdrukkelijk anders is overeengekomen en in ieder geval vóór de 1ste of de 15de van 

de maand. 

5. De ondernemer kan de overeenkomst met een consument die twee maanden niet heeft

betaald, per aangetekende brief of persoonlijke aanzegging met ontvangstbevestiging, direct 

opzeggen. De consument wordt de mogelijkheid geboden de opzegging ongedaan te maken 

door onmiddellijke betaling. 

ARTIKEL 8 - Toegankelijkheid 

1. De onderneming in kinderopvang is in beginsel toegankelijk voor elk kind zolang hierover

overeenstemming bestaat tussen ondernemer en consument. 

2. De ondernemer behoudt zich het recht voor een geplaatst kind voor opvang te weigeren voor de duur van

de periode dat het kind door ziekte of anderszins extra verzorgingsbehoeftig is, dan wel een gezondheidsrisico 

vormt voor de andere aanwezigen binnen de onderneming in kinderopvang en een normale opvang van het 

kind en de andere kinderen redelijkerwijs niet van hem of haar mag worden verwacht. 

3. Wanneer de consument het niet eens is met de door de ondernemer geweigerde toegang op

grond van het lid 2, kan hij dit aan de Geschillencommissie voorleggen met het verzoek het 

geschil volgens de Verkorte Procedure te behandelen. Een beslissing daarover van de 

Geschillencommissie is bindend voor partijen. Zolang deze Verkorte Procedure loopt mag 

de ondernemer de plaats niet opzeggen en blijft voor de consument de verplichting in stand 

om te betalen overeenkomstig artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden. 

4. Indien een geplaatst kind, nadat diens ouders daartoe zijn aangemaand, zodanig gedrag blijft vertonen dat

daardoor gevaar ontstaat voor de geestelijke en/of lichamelijke gezondheid van de overige opgenomen 

kinderen, dan wel het kind niet op de gebruikelijke wijze kan worden opgevangen, heeft de ondernemer het 

recht op redelijke grond en met inachtneming van een redelijke termijn de toegang tot de onderneming in 

kinderopvang te weigeren en de 

overeenkomst op te zeggen. De ondernemer kan dan naar vermogen verwijzen naar een voor 

de opvang van dit kind beter geschikte instantie. 

5. Ondernemer en consument zijn verplicht in het geval dat het kind voor langere tijd

op de kinderopvang afwezig is in overleg te treden over het beschikbaar houden van de 

opvangplaats. 

ARTIKEL 9 - De prijs en prijswijzigingen 

1. De prijs die de consument moet betalen wordt vooraf overeengekomen.

2. Prijswijzigingen worden door de onderneming in kinderopvang tijdig van te voren

aangekondigd, met een termijn die minimaal gelijk is aan de overeengekomen opzegtermijn 

(zie artikel 7 lid 4). 

ARTIKEL 10 - Annulering 

Vanaf het moment van ondertekening van de overeenkomst tot de ingangsdatum van de 

overeenkomst heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst te annuleren. Hiervoor zijn 

annuleringskosten verschuldigd. De hoogte van de annuleringskosten bedraagt nooit meer dan de 










