
Algemene voorwaarden 
 
 

• Deelname aan de Tussenschoolse Opvang kan pas plaatsvinden wanneer u het 
digitale inschrijfformulier en het incassoformulier volledig ingevuld en tijdig terug 
gemaild heeft. Door het invullen van het incassoformulier geeft u automatisch 
toestemming voor afschrijving. 

• Niet volledig ingevulde formulieren kunnen wij niet in behandeling nemen.  
• Bij formulieren die na de vastgestelde inleverdatum ingeleverd worden, berekenen 

wij € 5,00 administratiekosten. Wanneer u het formulier inlevert na deze datum 
bent u niet zeker van plaatsing.  

 

Betalingsregeling  
 

Voor betaling van het overblijven worden door EIGENWIJZE Kinderopvang de volgende 

betalingssystemen gehanteerd:  
 

Betaling via jaarabonnement 
Voor kinderen die structureel overblijven (is minimaal 1 keer per week op een vaste 
dag) wordt betaling uitsluitend via een abonnement voldaan.  
Bij onregelmatig werk van ouder(s) en/of verzorger(s) kan in overleg ook een 
abonnement afgesloten worden. 
De abonnementen dienen ingang van het nieuwe schooljaar per kind te worden 
afgesloten. 
• Kinderen die tussentijds instromen kunnen alsnog een abonnement nemen.  
 Hiervoor wordt een aangepast tarief berekend.  
 
Opzeggen: 
EIGENWIJZE kinderopvang hanteert een opzegtermijn van 1 maand. U dient dit 

schriftelijk te doen.  U kunt hiervoor een mail sturen naar: 
info@eigenwijzekinderopvang.nl . 
Op deze manier kunnen wij het snel en correct afhandelen.  

 
 

Deelname en betalingsvoorwaarden 2022-2023 

1. Deelname kan pas plaats vinden wanneer ouder(s) en/of verzorger(s) het 
inschrijfformulier en het incassoformulier volledig ingevuld en tijdig verstuurd 
hebben zoals beschreven bij de betalingsregeling.  

2. Bij het later inleveren van het inschrijfformulier dan de aangegeven datum, komt 
uw aanvraag op een wachtlijst. Ouder(s) en/of verzorger(s) kunnen dan, bij 
aanvang van het schooljaar geen gebruik maken van de Tussenschoolse Opvang, 
maar pas vanaf het moment dat het formulier in behandeling is genomen. U 
ontvangt hier bericht van per e-mail. 

3. Abonnementen kunnen alleen afgenomen worden als ook het originele formulier 
voor automatische incasso volledig is ingevuld. U geeft bij het invullen van de 
automatische incasso toestemming om het bedrag automatisch af te schrijven. 

4. Betaling van abonnementen kan alleen geschieden via automatische incasso. 
5. Een factuur is verkrijgbaar op aanvraag. 

6. Bij de keuze voor incasso in één termijn wordt er 2,5% korting berekend over het 
volledige factuurbedrag. De korting is alleen mogelijk bij een volledig 
jaarabonnement, 
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7. Bij het niet aangeven van termijnen op het inschrijfformulier wordt dit in de 
administratie automatisch op 1 termijn gezet. Bij het later wijzigen hiervan 
worden administratiekosten berekend. 

8. De te incasseren bedragen worden afgeschreven in de volgende maanden: 
O Betaling in 1 termijn: 
    - omstreeks 21 september. 
O Betaling in gelijke termijnen (zomervak wordt niet gefactureerd): 
    - rondom de 21e van dezelfde maand,  

9. Alle vooraf vastgestelde vakantiedagen zijn verrekend in de factuur.  
10. Alle vrije dagen die niet vooraf vastgesteld zijn door de basisschool, worden 

doorberekend, maar kunnen binnen een termijn van vier weken ingehaald 

worden. 
11. Ouder(s) en/of verzorger(s) hebben recht op teruggave van abonnementsgeld bij 

langdurige afwezigheid (vanaf 8 weken), mits kinderen (vooraf) tijdig afgemeld 
zijn. 

12. Kinderen kunnen bij tijdig afmelden door ouder(s) en/of verzorger(s) een dag 
inhalen. Dit kan alleen binnen een termijn van vier weken na afmelding. 

13. Afmelden dient te geschieden vóór 9.00 uur op de dag dat u gebruik wilde maken 
van de Tussenschoolse Opvang. Bij te laat of niet afmelden worden de kosten 
voor het gebruik van de Tussenschoolse Opvang doorberekend. Afmelden kan via: 
073 – 851 99 95 of via mail: sandra@eigenwijzekinderopvang.nl.  

14. Ouder(s) en/of verzorger(s) hebben recht op restitutie van abonnementsgeld bij 
tussentijds stoppen van het abonnement. Dit dient schriftelijk ingediend te 
worden. Dit kan door een e-mail te sturen naar: info@eigenwijzekinderopvang.nl 

15. Formulieren die na de vastgestelde inleverdatum nog worden ingeleverd worden 

alsnog in behandeling genomen. Hiervoor rekenen we € 5,00 administratiekosten. 
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