
                                                                                                              

 

Betalingsvoorwaarden De Flintstones Kinderopvang 

 
 
Deze betalingsvoorwaarden vormen één geheel samen met uw plaatsingsovereenkomst, de 
plaatsingsvoorwaarden en met de Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang. 

 Per kind wordt door contractant met De Flintstones kinderopvang een 
plaatsingsovereenkomst (contract) afgesloten. De overeengekomen plaatsing via 
mail/inschrijfformulier heeft betrekking op één locatie en een bepaald aantal 
dagen/dagdelen per week. Voor elke door De Flintstones kinderopvang beschikbaar 
gestelde plaats is de contractant maandelijks vooraf een vergoeding verschuldigd, 
ook bij het niet daadwerkelijk gebruik van de gereserveerde kindplaats. 

 Mocht u na intake en/of wenmomenten, om welke reden dan ook, afzien van de 
overeengekomen plaatsing, factureren wij de afgesproken opvanguren en per kind 
25€ aan administratiekosten.  

 Mocht u als contractant met een flexibele plaatsingsovereenkomst opzeggen, dan 
geldt ook de opzegtermijn van een maand.  
We berekenen dan het gemiddelde van uw afname. 

 U ontvangt vóór de 1e van de maand waarin de opvang plaatsvindt, de factuur met 
daarin de totale kosten voor de opvang van uw kind(eren), gedurende die maand. 
De factuur zal steeds halverwege de voorgaande maand verstuurd worden. 

 Rond de 24e van de maand, voorafgaand aan de maand waarin de opvang 
plaatsvindt, wordt het totale bedrag van de factuur door De Flintstones 
kinderopvang geïnd via automatische incasso.  

 In geval van verzuim van de contractant wordt een eventuele wijziging op de 
huidige plaatsingsovereenkomst of een nieuwe aanvraag van de contractant wordt 
niet in behandeling genomen totdat betaling heeft plaatsgevonden. 

 Contractant ontvangt na de vervaldatum kosteloos een herinnering.  
Twee weken na de vervaldatum ontvangt contractant een eerste aanmaning en is 
hiervoor € 7,50 administratiekosten verschuldigd. 

  Contractant ontvangt 3 weken na de vervaldatum een tweede aanmaning waarin 
hem een laatste gelegenheid wordt geboden om aan zijn verplichtingen te voldoen 
en wel door binnen een week te betalen. Voor deze tweede aanmaning is € 15,- 
verschuldigd. 

 Nadat de in de tweede aanmaning gestelde termijn is verstreken zonder dat betaling 
heeft plaatsgevonden, is De Flintstones kinderopvang gerechtigd de vordering uit 
handen te geven en de kosten daarvan integraal te verhalen op de contractant.  

 Indien de contractant bij de nakoming van zijn verplichtingen, voortvloeiende uit de 
overeenkomst, in gebreke blijft, behoudt De Flintstones kinderopvang zich het recht 
voor de opvang op te schorten.  
 

 


