
ARTIKEL 1.  BEgRIpsBEpALIng
Tussenschoolse opvang (TsO): Het onder toezicht de middag-
pauze in het schoolgebouw en op het terrein van de school door 
te brengen. Inclusief begeleiding bij maaltijd en activiteit/vrij spel. 
Afhankelijk van de locatie wordt een warme maaltijd of zelf 
meegebrachte broodmaaltijd genuttigd.
Ouders: De ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen.
Leerlingen: De leerlingen die gebruik maken van de de TSO. 
Holland Kinderopvang: Extern bedrijf dat door de school is 
ingehuurd en de gehele organisatie en coördinatie van de TSO 
verzorgt, de contacten met de ouders onderhoudt en de finan-
ciën regelt.
MR: Medezeggenschapsraad, bestaande uit ouders en leer-
krachten

ARTIKEL 2.  ALgEMEnE BEpALIngEn
- U kunt TSO afnemen in de vorm van een abonnement  voor 
vaste weekdagen en/of een strippenkaart voor incidentele 
opvang, mits op tijd aangevraagd via:
admin@hollandkinderopvang.nl
-  Tussenschoolse opvang valt niet onder de Wet Kinderopvang 
en komt derhalve niet voor vergoeding door de overheid in aan-
merking.

ARTIKEL 3.  sTART/EIndE vAn dE OvEREEnKOMsT
- De overeenkomst start per de door de ouders opgegeven  
ingangsdatum. De aanmelding geschiedt via de mail 
admin@hollandkinderopvang.nl
- De TSO loopt automatisch door naar het volgende  schooljaar 
en eindigt na opzegging op de door HKo bevestigde laatste 
formele opvangdag.

ARTIKEL 4. OpzEggIng vAn dE OvEREEnKOMsT
- Tussentijdse opzegging van een abonnement dient via de  mail 
(admin@hollandkinderopvang.nl)  plaats te vinden, met inachtne-
ming van een opzegtermijn van 1 maand. Dit geldt ook voor op-
zegging van een gedeelte van de overeenkomst. 
- Het kindercentrum kan de overeenkomst met een ouder die niet  
heeft  betaald,  schriftelijk   direct   opzeggen. Deze opzegging 
gebeurt altijd in overleg met de directie van de school waar het 
kind naar toe gaat. De ouder wordt de mogelijkheid geboden 
de opzegging ongedaan te maken door onmiddellijke betaling. 
Dit laat de betalingsverplichting van de ouder onverlet.

ARTIKEL 5. WIjzIgIngEn
- Verzoeken tot een wijziging van de ingangsdatum,van de 
dagen of aantal dagen dat het kind is geplaatst, dienen  
1 maand van te voren schriftelijk te worden ingediend via de 
mail admin@hollandkinderopvang.nl

ARTIKEL 6. dE vERgOEdIng
- Voor krachtens deze offerte beschikbaar gestelde dagdelen, 
ongeacht of deze slechts voor een deel of in het geheel niet 
worden benut, is vergoeding van het TSO tarief verschuldigd.
- De huidige TSO tarieven, voor zowel een abonnement als  een 
strippenkaart staat gepubliceerd op de website bij de pagina 
tarieven. Dit tarief is in overleg met de school en onder goed-
keuring van de MR bepaald. Het tarief kan wijzigingen onder-
gaan. Daarvan wordt u van tevoren op de hoogte gebracht.
- Abonnementen worden maandelijks vooraf gefactureerd a.d.h.v.  
de werkelijke afname momenten, afgeleid van de schoolkalender..
- Extra incidentele opvang, alleen of naast een abonnement,  is 
mogelijk via een strippenkaart. Deze kaart met 10 strippen (voor 
10x tussenschoolse opvang) is kindgebonden. Indien alle strip-
pen van een strippenkaart verbruikt zijn, wordt automatisch een 
nieuwe strippenkaart aangemaakt. De vergoeding voor die nieuwe 
strippenkaart treft u dan aan op de eerstvolgende factuur. Onge-
bruikte  strippen  worden  niet gerestitueerd.
- Afwezigheid van het kind om welke reden dan ook  uitstapje 
school, meegaan met een vriend(innet)je), ziek zijn geeft de 
wederpartij geen recht op welke geldelijke restitutie dan ook.
- Er wordt geen inschrijfgeld in rekening gebracht.

ARTIKEL 7. BETALIng
- Alle betalingen worden per automatische incasso door ons geïnd.
-  Tenzij anders  is  overeengekomen, dient betaling steeds zonder  
korting vóór de 1e van de maand  plaats  te vinden op een door ons 
aangewezen bank- of girorekening. Strippenkaarten worden   ach-
teraf in rekening gebracht. Daartoe wordt van de wederpartij een  
incassomachtiging verlangd. Deze machtiging verlooptvia de offer-
te  tegelijk met de aanmelding.
- Vanaf een tweede storno zullen er administratie/bankkosten in 
rekening worden gebracht ad € 10,- per storno.

ARTIKEL 8. gEzOndHEIdsvOORWAARdEn
- Indien het kind ziek is en het op school verblijft, staat het ter 
beoordeling van de leiding van Kindercentrum Holland Kinder-
opvang of het kind wel of niet (deels) voor de tussenschoolse op-
vang kan  worden  toegelaten, e.e.a. eventueel  in overleg met de 
leerkracht/school. Het niet toelaten van het kind geeft de weder-
partij geen recht op restitutie van het overeengekomen tarief.
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- Indien wij rekening moeten houden met een dieet, (voedsel)
allergieën of andere zaken die van  belang zijn m.b.t. het  ver-
strekken van voedsel en dranken,  de  algehele verzorging van het 
kind of het meedoen  aan activiteiten, verzoeken wij de ouders 
dit uitdrukkelijk  bij de inschrijving te vermelden. Het verdient 
aanbeveling om de details in een persoonlijk onderhoud met 
Holland Kinderopvang te bespreken. Wij zullen proberen zo-
veel mogelijk rekening te houden met diëten  en allergieën. Het 
kan zijn dat het voor ons onmogelijk is om hieraan (volledig) 
tegemoet te komen. In overleg zal dan bekeken worden of het 
kind van thuis voedsel kan meenemen, etc. Een beperking van 
het  verstrekken van de broodmaaltijd en/of meedoen aan acti-
viteiten kan niet leiden tot een reductie van het tarief.

ARTIKEL 9. OvERIgE spEcIfIEKE AfspRAKEn
-Ophaalprotocol: indien uw kind tijdens de TSO door een derde 
wordt opgehaald, wordt uw kind alleen meegegeven aan die 
derde tenzij dat er vooraf bij Holland Kinderopvang gemeld is.
- Tijdens de TSO gelden huisregels die mede zijn afgestemd op 
de regels van school en zijn opgesteld in overleg met school.
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