
Algemene leveringsvoorwaarden: 

De Boomhut verzorgt kinderopvang in overeenstemming met de verordening op de kindercentra 

van de gemeente Zoetermeer.  Binnen de richtlijnen van de gemeentelijke en landelijke 

verordening voert de Boomhut haar eigen beleid. 

1. Wat levert de Boomhut en aan wie: 

Er wordt halve dagopvang geboden aan kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar.  Naschoolse 

opvang voor kinderen 4 t/m 12 jaar (klas 6) 

De peutergroep is vrij toegankelijk voor alle kinderen ook uit niet vrije school gezinnen. 

Uitsluitend kinderen van de reguliere klassen van Vrijeschool de Vuurvogel kunnen gebruik 

maken van de b.s.o De geboden opvang is bedoeld voor kinderen die zowel in lichamelijk, 

cognitief en sociaal-emotioneel opzicht geen extra aandacht of zorg nodig hebben 

1.1. Plaatsingsprocedure 

1.2. Na telefonisch, schriftelijk of elektronische aanmelding vindt er een intake/ 

kennismakingsgesprek plaats. In dit gesprek worden voor de opvang benodigde 

specifieke gegevens en wensen van de ouder/verzorger en zijn of haar kind besproken. 

De dagindeling wordt uiteengezet, informatie boekje wordt verstrekt, en de 

plaatsingsmogelijkheden worden besproken, Er wordt uitleg gegeven over het contract, 

en geattendeerd   op de informatie van site over de visie en het beleidsplan van de 

Boomhut, oudercommissie etc.   En ouders worden op de hoogte gesteld van de 
geschillencommissie.  

1.3.  2. Contracteren: 

Voor het leveren van diensten wordt met de Boomhut een contract afgesloten met 

ouders/verzorgers waarin opgenomen is aan wie en voor welke periode er opvang geboden 

wordt. Dit contract is strikt persoonlijk. Met het tekenen van het contract gaan de ouders 

akkoord met de leveringsvoorwaarden. 

2.1. Het verstrekken van gegevens: 

De ouders / verzorgers verstrekken vooraf de gegevens die voor het contract noodzakelijk zijn. 

Indien een kind bijzondere aandacht nodig heeft, dienen de ouders/ verzorgers dit bij aanmelding 

van het kind kenbaar te maken. 

De verantwoordelijkheid tot het verschaffen van deze informatie ligt bij de ouders. Deze 

informatie kan leiden tot een (intake)gesprek met de teamleiding voordat een contract 

aangeboden wordt. De teamleiding beoordeelt of het kind geplaatst kan worden. Als criterium 

hierbij geldt de mate van ontwikkeling- of gedragsproblematiek en/of de mate waarin extra 

zorg nodig is. Deze mag niet zodanig zijn dat het functioneren van de groep ernstig bemoeilijkt 



zal worden wanneer het kind geplaatst wordt. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige 

gegevens kan leiden tot onmiddellijke opzegging van het contract door de Boomhut. Afspraken 

met personeel binden de Boomhut niet tenzij het door de directie is bevestigd. 

2.2. Weigering plaatsing: 

De Boomhut heeft het recht plaatsing te weigeren wanneer in redelijkheid kan worden 

aangenomen dat de belangen van de Boomhut door de betreffende plaatsing ernstig worden 

geschaad, zodat ter volledige en uitsluitende beoordeling van de Boomhut. De weigering tot 

opvang wordt door de Boomhut schriftelijk aan de betrokkene meegedeeld. De Boomhut is niet 

verplicht een nadere reden voor de weigering op te geven. 

2.3. Wijzigingen in het contract: 

Wijzigingen met betrekking tot de omvang of de plaatsingsdagen van opvang leiden tot een 

nieuw contract. Hiervoor worden administratiekosten in rekening gebracht. Prijsverhogingen 

worden twee maanden voorafgaand aan de ingangsdatum schriftelijk aangekondigd. 

2.4. Wijziging tarieven: 

De Boomhut is gerechtigd haar tarieven te wijzigen. Een dergelijke wijziging dient de Boomhut 

twee volle kalendermaanden voor datum van ingang van de wijziging schriftelijk aan de 

contractant mede te delen. 

2.5. Extra zorgnoodzaak die ontstaat tijdens de looptijd van het contract: 

Als ouders tijdens de looptijd van het contract duidelijk wordt dat het kind extra zorg nodig 

heeft zullen zij het kinderdagverblijf daar zo spoedig mogelijk over informeren. Dit zal leiden tot 

een gesprek met de teamleiding. De teamleiding beoordeelt of de extra zorg geboden kan 

worden. Als criterium hierbij geldt de zorgvraag en de zorgduur. Deze mag niet zodanig zijn dat 

er aan het kind en/of de overig geplaatste kinderen onvoldoende opvang van behoorlijke 

kwaliteit geboden kan worden. Ook in geval van signalering van extra zorgnoodzaak door 

groepsleiding van het dagverblijf zal er een gesprek plaatsvinden tussen ouders en teamleiding. 

2.6. Beëindiging van het contract: 

2.6.1. Beëindiging met opzegtermijn: 

Het contract eindigt op het eind van de contractperiode of zoveel eerder als contractanten 

tussentijds overeenkomen. In dat geval dient er sprake te zijn van een schriftelijke opzegging 

door hetzij de Boomhut, hetzij de contractant en dient een opzegtermijn van twee maanden in 

acht te worden genomen. Opzegging geschiedt per 1e of 16e van de maand. Het contract kan 

door de Boomhut beëindigd worden in geval er een extra zorgnoodzaak ontstaat voor het kind 

waar aan de Boomhut niet kan voldoen. Indien zij overweegt hiervan gebruik te maken stellen 



zij in overleg met de contractant een beëindigingdatum vast. Hierbij wordt rekening gehouden 

met mogelijkheden die bestaan voor andere oplossingen. 

2.6.2. Beëindiging zonder opzegtermijn door de Boomhut: 

Het contract kan met onmiddellijke ingang worden opgezegd in geval van betalingsonmacht, 

faillissement, surseance van betaling, liquidatie e.d. Het bij voortduring negeren en overtreden 

van de huisregels zoals vermeld in de informatie brochure zal ook leiden tot een schriftelijke 

opzegging waarbij geen opzegtermijn in acht genomen wordt. 

3. Betalingscondities: 

Betaling van de kosten voor kinderopvang en Bso dienen voorafgaand aan de levering ervan 

te geschieden.        

3.1. Betaling bij langdurige ziekte: 

Gedurende de eerste volledige ziektemaand wordt het normale tarief berekend. De tweede 

ziektemaand wordt niet doorberekend. Na de tweede volle maand kan het kind of op de 

wachtlijst komen met de hoogste prioriteit, of de ouders betalen de normale ouderbijdrage door. 

4. Kwaliteit van de opvang: 

De Boomhut staat ervoor in dat de door haar verrichte werkzaamheden voor de kinderopvang 

beantwoorden aan de overeenkomst in overeenstemming met de wettelijke eisen. De Boomhut 

houdt voor zover dit redelijk mogelijk is, ook in verband met de contacten met andere kinderen 

rekening met de individuele wensen van de ouders/verzorger. De personen die werkzaam zijn 

in de Boomhut zijn gediplomeerd en in het bezit van een verklaring van goed gedrag. De werk/ 

verblijfsomgeving alsmede de werkmaterialen voldoen aan de wettelijke eisen. 

4.1. Klachten ten aanzien van de kwaliteit: 

Wanneer de ouder behoefte aan toelichting heeft of een vraag of een klacht met betrekking tot 

de kwaliteit van de opvang of de gang van zaken in de Boomhut zal hij/zij deze eerst 

bespreken met de directie/groepsleidster van de Boomhut. Wanneer de klacht hierna blijft 

bestaan, kan de ouder het punt aan de orde stellen bij de oudercommissie van de Boomhut. 

Mocht dit allemaal niet tot een bevredigende oplossing komen de ouder gebruik maken van de 

onafhankelijke geschillencommissie waar de Boomhut bij aangesloten is. Informatie hierover is te 

vinden onder het item klachtenprocedure op de website. 

 

 

 



5. Oudercommissie: 

De Boomhut kent een oudercommissie die zich ten doel stelt binnen het kader van de 

doelstellingen van de Boomhut. in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van cliënten 

binnen de kinderopvang te behartigen. Dat doet zij op basis van het reglement oudercommissie. 

De oudercommissie bestaat uit peuter en bso. ouders 

6. Ontzegging van de toegang tot het dagverblijf of BSO: 

In voorkomende gevallen kan voor zowel ouder als kind de toegang tot het dagverblijf ontzegd 

worden. Dit geld in het bijzonder wanneer: het kind ziek is, de gemeentelijke geneeskundige en 

gezondheidsdienst of een arts van oordeel is dat de aanwezigheid van betreffende persoon 

ongewenst is in verband met de mogelijkheid van overbrenging van infectieziekten. De ouders 

bij voortduring de regels van het kinderdagverblijf blijft overtreden.  En er een 

betalingsachterstand bestaat. 

7. Openingstijden: 

Peutergroep maandag dinsdag donderdag en vrijdag van 8.45 tot 12.30 

Naschoolse opvang ma, di, do en vrijdag van 13.00 tot 18.00. 

7.1. Vakanties: 

De Boomhut volgt het school rooster van Vrije school Vuurvogel en is in de vakantie gesloten.. 

7.2 Studie dagen: 

Op studiedagen van de Vuurvogel is de Boomhut op de reguliere tijden geopend. 

8. Verzekering en aansprakelijkheidstelling: 

De Boomhut draagt er zorg voor dat de kinderen die worden opgevangen, gedurende hun 

verblijf in het kinderdagverblijf en gedurende andere momenten dat zij onder toezicht van het 

personeel staan, verzekerd zijn inzake aansprakelijkheid en ongevallen. De Boomhut sluit iedere 

aansprakelijkheid, hoe ook genaamd en hoe ook ontstaan, door wie ook ingesteld en voor 

welke schade ook, nadrukkelijk uit, behoudens en voor zover de schade wordt gedekt door de 

genoemde aansprakelijkheidsverzekering en daadwerkelijk door assuradeuren zal worden 

vergoed. Wanneer ouders/verzorgers schriftelijk of digitaal toestemming hebben gegeven mag 

het kind zelfstandig naar de Boomhut komen / naar huis gaan. De ophaalbevoegdheid van 

derde dient duidelijk door de ouder te worden doorgeven indien nodig kunnen de medewerkers 

van de Boomhut om schriftelijke / digitale toestemming vragen. 



9. Privacy – overdracht basisschool: 

De werkzaamheden van de Boomhut brengt met zich mee dat een persoonsregistratie van de 

opgevangen kinderen moet worden bijgehouden, waarbij ook enige gegevens van de 

ouders/verzorgers vermeld worden. 

Bij beëindiging van de peuterperiode is er voor de ouders een mogelijkheid om een afrondend 

gesprek aan te vragen. 

Ten behoeve van het welzijn van het kind en op verzoek van de GGD. Is de Boomhut 

gerechtigd om uitsluitend relevante ontwikkelingsgegevens door te geven aan de lagere school 

waar het kind heen gaat, of al zit. 

Alle foto’s die gemaakt worden van de kinderen worden achter een wachtwoord op de site 

geplaatst, Wanneer er foto’s nodig zijn voor bv. Foldermateriaal is er vooraf overleg met 

ouders/verzorgers. 

 10. Overmacht: 

Onder overmacht wordt onder meer verstaan alle oorzaken die geheel buiten de invloedsfeer 

van de Boomhut vallen, waaronder oorlog, oorlogsdreiging en dergelijke, natuurrampen, 

weersinvloeden. De Boomhut kan niet aansprakelijk gesteld worden voor situaties door 

overmacht ontstaan. In alle gevallen van overmacht waardoor de Boomhut niet in staat is de 

afgesproken dienst te leveren zal in redelijkheid en billijkheid gezocht worden naar oplossingen.  

11. Wijziging in leveringsvoorwaarden: 

De Boomhut heeft het recht de leveringsvoorwaarden voor kinderopvang na adviesaanvraag 

aan de Oudercommissie te wijzigen. De wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via een 

nieuwsbrief. In geval van wijziging is steeds van toepassing de laatst gepubliceerde versie. 

12. Toepasselijkheid: 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij de 

Boomhut als aanbieder van kinderopvang optreedt. 

13. Overig: 

Indien rechtens mocht komen vast te staan dat één of meerdere bedingingen in deze algemene 

voorwaarden nietig zijn c.q. vernietigbaar zijn, dan blijven de overige bedingingen in deze 

algemene voorwaarden onverminderd van kracht. Partijen zullen de nietige dan wel 

vernietigbare bepalingen vervangen door een bepaling die wel geldig en verbindend is en die 

qua inhoud en strekking zo min mogelijk zal afwijken van het oorspronkelijke beding. 

Van deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken. 


