
          
 

  

Huishoudelijk reglement 2016 Kinderopvang Heyendael 
 
 

 

 
1. Indien door Kinderopvang Heyendael wegens overmacht geen opvang kan worden geboden, ontheft dit de 

ouders/verzorgers niet van hun verplichting tot betaling van de factuur. Onder overmacht wordt in ieder geval 
verstaan brand, staking en andere vormen van werkonderbreking. Indien de overmachtsituatie langer dan vier 
weken aanhoudt, wordt de verplichting tot betaling van de ouderbijdrage voor die periode langer dan vier weken 
opgeschort. 

 
2. Vanaf het moment van ondertekening van de plaatsingsovereenkomst tot de ingangsdatum heeft de consument 

de mogelijkheid de overeenkomst te annuleren. Hiervoor zijn annuleringskosten verschuldigd. In geval van 
annulering worden deze kosten in rekening gebracht bij de consument. De hoogte van de annuleringskosten is de 
verschuldigde betaling over één maand. 

 
 

3. Ouders/verzorgers verplichten zich gedurende plaatsing van hun kind de door Kinderopvang Heyendael 
vastgestelde huisregels in acht te nemen zoals geformuleerd in het Informatieboekje van Kinderopvang 
Heyendael. 

 
 

4. Kinderopvang Heyendael biedt opvang gedurende 51 weken m.u.v. de sluitingsdagen. Deze staan vermeld in het 
informatieboekje en worden jaarlijks in het najaar gecommuniceerd met de ouders.  Voor de 40-weken contracten 
zijn er sluitingsdagen tijdens schoolvakanties volgens rooster regio Zuid Nederland. 

 
 

5. Ouders/verzorgers stemmen ermee in dat hun adresgegevens op een adressenlijst komen te staan voor alle 
ouders van de groep waarin het kind geplaatst is. 

 
 

6. Ouders/verzorgers stemmen ermee in dat de naam van hun kind gebruikt wordt in het logboek van de groep 
waarin alle ouders van de desbetreffende groep informatie kunnen lezen over het wel en wee van de groep van 
die dag. 

 
 

7. Ouders/verzorgers stemmen ermee in dat foto’s of video opnames van hun kind gemaakt kunnen worden die door 
Kinderopvang Heyendael intern gebruikt worden bij eigen deskundigheidsbevordering. Voor extern zoals 
website/social media en incidentele PR activiteiten zullen afbeeldingen gebruikt worden met niet herkenbare 
gezichten van kinderen. Bij afwijking hiervan zal toestemming aan ouder gevraagd worden. 

 
 

8. De overeenkomst duurt tot de vierde verjaardag van het kind. Indien ouders/verzorgers hiervan willen afwijken 
dan dient men de verlenging minimaal 1 maand voor het bereiken van de vierde verjaardag schriftelijk aan te 
vragen. 

 
9.   Het is niet toegestaan dat medewerkers en/of stagiaires van Kinderopvang Heyendael als oppas werkzaam zijn bij  
      ouders die opvang afnemen bij Kinderopvang Heyendael. 

 
 
   

 
 

  

 


