
 
 

BETALINGSVOORWAARDEN KINDEROPVANG HET KALFJE 
 

Deze voorwaarden vormen een geheel met de Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang Dagopvang en Buitenschoolse 
opvang. 
 
 

a. Per kind wordt door contractant met Agrarische Kinderopvang het Kalfje een overeenkomst afgesloten, waarin een 
tarief op jaarbasis is overeengekomen. De overeengekomen plaatsing heeft betrekking op een aantal 
dagen/dagdelen opvang per week bij Agrarische Kinderopvang het Kalfje, conform de openingstijden. 
(Prijs)wijzigingen gedurende de looptijd van het contract worden door Agrarische Kinderopvang het Kalfje tijdig van te 
voren aangekondigd, met een termijn die minimaal gelijk is aan de overeengekomen opzegtermijn. 
 

b. Het jaartarief wordt in gelijke bedragen per maand in rekening gebracht, onafhankelijk van het werkelijke aantal dagen 
opvang in die maand. 
 

c. Maandelijks wordt door Agrarische Kinderopvang het Kalfje aan de contractant een factuur aangeboden op basis van 
de overeengekomen kinderopvangovereenkomst. Het verschuldigde bedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum 
op de rekening van Agrarische Kinderopvang het Kalfje te staan. (Zie verder punt h. en i.) 
 

d. Indien de contractant niet akkoord gaat met de factuur, is deze verplicht om binnen 10 dagen na ontvangst dit met 
opgave van reden te melden bij Agrarische Kinderopvang het Kalfje. 
 

e. Indien de contractant door persoonlijke omstandigheden niet in staat is om de factu(u)r(en) te betalen, dan kan de 
contractant een gesprek aanvragen bij Agrarische Kinderopvang het Kalfje. De ondernemer beslist of het een 
eventuele betalingsregeling aanbiedt. 
 

f. Bij niet tijdige betaling, ontvangt de contractant een kosteloze betalingsherinnering via de email met een 
betalingstermijn van nog eens 14 dagen. De klant wordt erop gewezen dat bij uitblijven van betaling, de 
incassokosten voor zijn/haar rekening zijn. Tevens wordt de klant erop gewezen dat de opvang per direct kan worden 
beëindigd als twee maanden opvang is afgenomen waarvoor niet is betaald.  
 

g. Bij niet tijdige betaling na de betalingsherinnering, ontvangt de contractant een 2e aanmaning met een 
betalingstermijn van 7 dagen. Tevens wordt de klant erop gewezen dat bij een onverhoopt uitblijven van betaling, de 
vordering wordt overgedragen aan ons incassobureau. 
 

h. Vanaf het verstrijken van de betalingstermijn van de aanmaning, is Agrarische Kinderopvang het Kalfje volgens de 
WIK (Wet Incasso Kosten) gerechtigd, de wettelijke rente over het volledige nog te betalen bedrag, plus de 
buitengerechtelijke incassokosten, die door niet-betaling zijn veroorzaakt, te vorderen. Wanneer na de aanmaning 
binnen de daarvoor gestelde termijn geen betaling is ontvangen, zal de vordering worden overgedragen aan ons 
incassobureau. Aan het opstarten van een gerechtelijke procedure zijn hoge kosten verbonden, die tevens voor 
rekening komen van de contractant. 
 

i. Indien de contractant bij de nakoming van zijn/haar verplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst, in gebreke 
blijft, behoudt Agrarische Kinderopvang het Kalfje zich het recht de opvang stop te zetten. Agrarische Kinderopvang 
het Kalfje is bevoegd om bij opzegging van de overeenkomst, zowel de opvang per direct stop te zetten als de 
overeengekomen opzegtermijn in acht te nemen. Over de eventuele opzegtermijn dienen de opvangkosten te worden 
voldaan. 
 

j. Agrarische Kinderopvang het Kalfje verzoekt de contractant gebruik te maken van de betaling per incassomachtiging. 
In dat geval wordt door Agrarische Kinderopvang het Kalfje het verschuldigde maandbedrag automatisch vooraf van 
de rekening van de contractant afgeschreven. 

 
k. Indien een incassoafschrijving wordt geweigerd of gestorneerd, ontvangt de contractant een kosteloze, schriftelijke 

herinnering met een betaaltermijn van 14 dagen. (Zie verder punt f en g.) 
 

l. De opzegtermijn bedraagt één maand vanaf datum binnenkomst van het annuleringsverzoek. 
 

m. Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Agrarische Kinderopvang het Kalfje en de contractant, 
tenzij van deze voorwaarden door partijen volgens schriftelijke overeenkomst is afgeweken. 
 

 
 


