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(Deze voorwaarden vormen een geheel met de algemene Voorwaarden voor Kinderopvang en is een toevoeging op het contract) 
 
 

1. BORG om in te kunnen schrijven; 
 
De Moppetoet brengt bij de inschrijving geen inschrijf-/ administratiekosten in rekening maar 
een Borg. Dat wil zeggen dat dit bedrag aan de ouder wordt teruggegeven als de plaatsing 
daadwerkelijk is ingegaan. De inschrijving is pas officieel als de Borg is betaald. Bij de 3e 
factuur wordt dit bedrag in mindering gebracht op de opvangkosten.  
Hoe wordt dit berekend? 
Heeft u 2 dagen opvang gereserveerd, dan is de borg van (2x 65,00) = 130,00 
Heeft u 3-4-5 dagen opvang gereserveerd dan is de borg  (3x 65,00) = 195,00 
 
 

2. Betalingsafspraken/ verantwoordelijkheid van de ouder; 
 
Op basis van de kinderopvang overeenkomst wordt er een jaar prijs afgesproken welke in 
vaste maandelijkse termijnen wordt geïnd door een door de Moppetoet aan te geven wijze: 
 

•  Automatische incasso verplicht; 
De ouder zorgt ervoor dat het belastingdeel rechtstreeks op het rekeningnummer van de ouder 
wordt gestort en dat er voldoende saldo is zodat de Moppetoet rond de 23ste van de maand 
automatisch de kosten kinderopvang van de maand daarop kan incasseren, b.v.: de kosten van 
de maand februari worden rond de 23ste januari geïncasseerd. 
 

• U wil geen automatische incasso maar zelfstandig storten; 
Het is mogelijk dat u de factuur zelfstandig overmaakt naar de Moppetoet, echter hier 
wordt per maandfactuur € 7,50 extra voor in rekening gebracht. 
De factuur moet uiterlijk 25ste van de Maand vooruit op rekening van Moppetoet 
zichtbaar zijn o.v.v. uw naam- debiteuren nummer en factuurnummer. Houdt u zich 
niet aan deze regels (2x niet aan de regels gehouden) dan zal de Moppetoet u vragen 
het geheel om te zetten naar automatische incasso. Alle overige betalingsvoorwaarden 
zijn ook voor u van toepassing. 

 
• Facturatie; 

Rond de 19e van de maand vooruit ontvangt u de factuur digitaal. Het is niet mogelijk 
u per maand een uitgeprinte versie per post te sturen. 
 

• Verantwoordelijkheid; 
De contractant is verantwoordelijk om er zorg voor te dragen dat elke maand het 
overeengekomen maandelijkse bedrag op de rekening van de Moppetoet staat 
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bijgeschreven. Anders gezegd; u moet elke maand controleren of de bedragen goed 
zijn afgeschreven van uw rekening.  
 

 
3.    Bij niet tijdige betaling;  

 
• is de contractant herinnering -/administratiekosten en rente verschuldigd 
• bij het storneren van de automatische incasso wordt administratie kosten van € 7,50 in 

rekening gebracht. Deze kosten komen op de volgende factuur te zien.  
• Route bij niet tijdige betaling; 

a. u ontvangt de officiële factuur deze moet zoals op factuur vermeld staat zijn voldaan 
via automatische incasso of zelfstandig door ouder of derden,  

b. is de factuur “niet voldaan” dan ontvangt u  een 1e  herinnering die u binnen  
10 dagen moet hebben voldaan,  

c. is de 1e herinnering niet voldaan dan ontvangt u een 2e herinnering waarvoor u  
€ 40,=  in rekening wordt gebracht die u binnen 4 dagen moet voldoen om niet in 
een incasso traject te komen. De kindplaats wordt wel meteen bij het uitgeven van 
de 2e herinnering opgeschort omdat u dan al in de nieuwe opvangmaand zit en deze 
nog niet is betaald. De kosten lopen ook bij opschorting kindplaats gewoon door! 

 
• Incassobureau: Is de 2e herinnering niet of niet geheel binnen de afgesproken termijn 

van 4 dagen voldaan dan wordt het geheel bij een extern incassobureau neergelegd die 
voor uw kosten komen. 
 
 

4. Intrekken van de opschorting; 
 
De ouder mag het kind alleen weer naar de Moppetoet brengen als de rekening is betaald!  
 

 
5. Naam en rekeningnummer van contractant; 

 
De contractant draagt er zorg voor dat de naam op de overeenkomst en de naam opgave 
bankrekeningnummer gelijk is. 
 

 
6. BSN vermelden; 

 
De contractant draagt er zorg voor dat zijn/ of haar BSN en van dat van het betreffend kind is 
ingevuld op de ouderkaart, en in de overeenkomst. 
 

 
7. Ondertekenen van de overeenkomst; 

 
Indien er sprake is van 2 verzorgers dienen beide ouders of verzorgers het contract/ 
overeenkomst te ondertekenen met naam en toenaam. Bij gescheiden - of alleenstaande ouder  
dient bekent te zijn of de partner medeverantwoordelijk is voor de zorg van het kind.  
De contractant verplicht zich opgave te doen van naam/ adres en BSN van mede 
ouder/verzorger.  
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8. Opzegging overeenkomst bij niet nakoming; 

 
Indien de contractant bij de nakoming van zijn of haar verplichtingen, voortvloeiend uit de 
overeenkomst in gebreke blijft, behoudt de Moppetoet zich het recht om de opvang 

   opgeschort te laten . De facturering en betalingen echter lopen gewoon door. 
• Het kind, bij wie deze overeenkomst betrekking heeft wordt de toegang tot de opvang 

locatie ontzegd, voorts kan de Moppetoet, indien contractant in de betalingsverplichting 
tekortschiet, om die reden gebruik maken van haar bevoegdheid deze overeenkomst op te 
zeggen. De Moppetoet zal bij opzegging van de overeenkomst om reden van niet-nakoming 
door contractant, de overeengekomen opzegtermijn in acht nemen. Over de opzegtermijn  
(1 maand) dienen de opvangkosten te worden betaald. 

 
 
Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst en iedere aanbieding en/of offerte tussen de Moppetoet en contractant, tenzij 
van deze voorwaarden door partijen volgens schriftelijke overeenkomst is afgeweken. 
Mondelinge opzegging is niet mogelijk noch per mail. U dient dit schriftelijk per aangetekend schrijven te doen. 
 
 
 
Namens de Moppetoet, 

 
 

 
Mw. H.B. Telesford- Philip  
Directie  


