
Betalingsvoorwaarden Kids’ Companion BV

Artikel 1. - Begripsbepaling

In deze Algemene Betalingsvoorwaarden worden dezelfde definities gehanteerd als in de Algemene Voorwaarden voor 
Kinderopvang - Dagopvang en Buitenschoolse opvang, zoals tot stand gekomen medio 2004 in overleg tussen de 
Branchevereniging ondernemers in de kinderopvang, de Maatschappelijke Ondernemers Groep, de Consumentenbond en 
BOinK.  Voorts worden de volgende begrippen gehanteerd: 

* plaatsingsovereenkomst: de overeenkomst tussen Kids’ Companion BV en de consument met betrekking tot het bieden van 
opvang aan kinderen in een van de kinderdagverblijven van Kids’ Companion BV;

* dagdeel: een ochtend van 7.30 uur tot 12.45 uur of een middag van 12.45 tot 18.00 uur.

Artikel 2. - Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere plaatsingsovereenkomst en iedere aanbieding/offerte tussen Kids’ Companion BV en de 
consument, tenzij van deze voorwaarden door partijen in onderlinge overeenstemming schriftelijk is afgeweken in de 
plaatsingsovereenkomst.

Artikel 3 - Tarieven

a. De tarieven voor de kinderopvang worden in principe jaarlijks vastgesteld, mede gebaseerd op prijsontwikkeling, 
overheidsmaatregelen, CAO-bepalingen en overige relevante omstandigheden. Wijziging in de tarieven zal, tenzij anders 
overeengekomen, tenminste twee maanden van tevoren schriftelijk of per mail aan contractant worden medegedeeld.

b. Het tarief omvat: de reguliere kosten van kinderdagopvang, luierservice en (normale) flesvoeding.

c. Incidenteel is afname van een extra dagdeel mogelijk in overleg met de direktie, voor zover daardoor het maximum aantal 
kinderen op dat dagdeel (de norm) niet overschreden wordt en tegen betaling van een vast bedrag per extra dagdeel. 

Artikel 4. - Wijze van betaling

a. Tenzij anders is overeengekomen worden de overeengekomen bedragen automatisch geïncasseerd door Kids’ 
Companion BV primo de maand waarop de opvang betrekking heeft. Hiertoe wordt door de contractant een machtiging 
verleend aan Kids’ Companion BV.

b. Indien door contractant geen machtiging wordt verleend, dienen de overeengekomen bedragen met een toeslag per 
faktuur, te worden voldaan vóór de 1e dag van de maand waarop de opvang betrekking heeft.

c. Voor het niet gebruik maken van een overeengekomen dagdeel/dagdelen wordt geen vermindering of terugbetaling van 
de prijs verleend. 

d. Voor het gebruik maken van extra dagdelen wordt aan het einde van de maand een gespecificeerde rekening gestuurd. 
Betaling van deze faktuur dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst.

e. Bij niet tijdige betaling kan Kids’ Companion BV € 25,00 administratiekosten in rekening brengen bij schriftelijke 
aanmaning. Tevens is de contractant, na schriftelijke ingebrekestelling door Kids’ Companion BV, de wettelijke rente 
verschuldigd over het volledige nog te betalen bedrag plus de buitengerechtelijke incassokosten van 15% van het 
verschuldigde bedrag met een minimum van € 75,00.

f. Reclame ten aanzien van een faktuur van Kids’ Companion BV is alleen geldig indien schriftelijk en binnen 14 dagen na 
faktuurdatum aan Kids’ Companion BV kenbaar gemaakt, zonder dat overigens de betalingsverplichting wordt 
opgeschort. Is deze termijn verstreken zonder schriftelijke reclame als vermeld, dan geldt de faktuur als onvoorwaardelijk 
geaccepteerd en verplicht de schuldenaar zich tot betalingen.

Artikel 5. - Ontbinding overeenkomst

a. Kids' Companion BV houdt zich het recht voor om de overeenkomst met de contractant te ontbinden indien er een 
zodanige verstoorde relatie is ontstaan, door laster en smaad, dat er redelijkerwijs van Kids’ Companion BV niet verlangd 
kan worden dat de overeenkomst voortgezet wordt.

b. Indien één der partijen -ondanks schriftelijke ingebrekestelling- aan haar verplichtingen uit de plaatsingsovereenkomst 
niet (tijdig) voldoet, is de andere partij gerechtigd de overeenkomst, zonder dat daartoe een rechterlijke tussenkomst is 
vereist, met ingang van de in de ingebrekestelling genoemde datum te beëindigen (of te ontbinden) onverminderd haar 
recht om nakoming en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 6. - Wijziging Algemene Betalingsvoorwaarden

Kids’ Companion BV is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het 
aangekondigde tijdstip. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is genoemd, treden wijzigingen jegens de contractant in 
werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.
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