ALGEMENE VOORWAARDEN TUSSENSCHOOLSE OPVANG

Inschrijfformulier
Ouders/verzorgers die gebruik willen maken van de
tussen-schoolse opvang (TSO) voor hun kind(eren)
dienen een inschrijfformulier in te vullen op de
website www.flexikids.nl. Deze algemene voorwaarden
zijn van toepassing op de afname van TSO door
ouders/verzorgers. Door middel van digitale
ondertekening van het inschrijfformulier gaat de
ouder/verzorger akkoord met deze algemene
voorwaarden.
Abonnement i.g.v. vaste dagen
Ouders/verzorgers kunnen kiezen voor tussenschoolse
opvang op vaste dagen in de week door middel van
een abonnement. Het tarief voor opvang op vaste
dagen is € 2.00 per dag. Ruilen van dag is binnen
dezelfde week toegestaan, mits 1 week van tevoren
doorgegeven aan de coördinator en er plaats is op de
groep. Opzegging van het abonnement dient
schriftelijk te gebeuren, er geldt geen opzegtermijn.
Zonder digitaal ondertekend inschrijfformulier wordt
een kind niet opgevangen door Flexikids. Indien een
kind incidenteel afwezig is in verband met bijvoorbeeld
ziekte, of als de school bijvoorbeeld een studiedag
gepland heeft, zal geen restitutie van
abonnementskosten plaatsvinden.
Tussenschoolse opvang is gratis op de dagen dat uw
kind gebruik maakt van de naschoolse opvang bij
Flexikids.
Strippenkaart i.g.v. wisselende dagen
Indien u geen abonnement wenst, omdat u wisselende
dagen af wilt nemen, kunt u middels contante betaling
een 10- of 20-strippenkaart aanschaffen bij de
administratief medewerkster van school, mevr.
Miranda Schipperijn. Het tarief voor opvang op
wisselende dagen is € 2.50 per dag. I.g.v. het niet tijdig
aanschaffen van een strippenkaart zijn de kosten voor
de overblijf per kind € 3.50 per dag en dit zal met
terugwerkende kracht worden berekend.
De strippenkaart blijft in beheer bij Flexikids. Zodra de
strippenkaart bijna is verbruikt, worden ouders op de
hoogte gebracht. De strippenkaart kan meegenomen

worden naar een nieuw schooljaar. Op
ongebruikte strippen geldt geen restitutie.
Incidentele opvang
Incidentele opvang is mogelijk middels
contante betaling vooraf á € 3.50, te
overhandigen aan de administratief
medewerkster van school, mevr. Miranda
Schipperijn.
Afmelden
Indien uw kind afwezig zal zijn, dient u uw
kind af te melden bij de administratief
medewerkster van school, mevr. Miranda
Schipperijn.
Automatische incasso
Automatische incasso is een voorwaarde
voor deelname aan de tussenschoolse
opvang. Op het inschrijfformulier dient dan
ook een bankrekeningnummer ingevuld te
worden.
De kosten voor een abonnement worden
berekend op jaarbasis (38 weken) en zullen
in 12 gelijke termijnen maandelijks en vooraf
door middel van automatische incasso
worden geïnd.
Ouders/verzorgers machtigen
administratiekantoor Debicare, in opdracht
van Flexikids, door middel van digitale
ondertekening van het inschrijfformulier de
abonnementskosten maandelijks van hun
bankrekening te incasseren.
Bij niet succesvol incasseren
abonnementskosten
Indien gebleken is dat de
abonnementskosten niet te incasseren zijn
middels automatische incasso, ontvangt de
ouder/verzorger direct een eerste
herinnering van het verschuldigde bedrag
verhoogd met € 10.00 administratiekosten.
Indien incassopogingen herhaaldelijk zonder
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succes blijven en de facturen niet door u zijn betaald,
zal een incassobureau worden ingeschakeld. De kosten
hiervan komen voor rekening van de ouder/verzorger.
Tevens is Flexikids dan gerechtigd de overeenkomst
per direct te beëindigen.
Prijswijziging
De kosten voor de tussenschoolse opvang kunnen
jaarlijks worden bijgesteld. Indien wettelijke
bepalingen of de specifieke situatie op de school dit
noodzakelijk maken kan ook tussentijds een
prijswijziging doorgevoerd worden. Over
prijsverhogingen zal eerst met de schooldirectie
gecommuniceerd worden, alvorens deze aan te
kondigen aan ouders. Prijsverhogingen kunnen te allen
tijde worden aangekondigd.
Tijden tussenschoolse opvang
De tussenschoolse opvang vindt plaats gedurende de
lunchpauze van de school. De school bepaalt de tijden
van de lunchpauze. Als de school gesloten is, is er geen
tussenschoolse opvang.
Uitsluiting
Kinderen die zich niet houden aan de afgesproken
gedragsregels kunnen, na herhaalde gesprekken met
kind, ouders/verzorgers en school, worden uitgesloten
voor de tussenschoolse opvang. Flexikids kan op deze
grond de overeenkomst beëindigen. Beëindiging op
deze grond zal te allen tijde schriftelijk en gemotiveerd
gebeuren.
Beëindiging
Wanneer de samenwerking tussen Flexikids en De
Albatros wordt beëindigd wordt daarmee automatisch
de overeenkomst met ouders/verzorgers beëindigd.
Flexikids bericht de ouders/verzorgers indien mogelijk
uiterlijk 1 maand voorafgaand aan de beëindiging.
Privacy
Ouders/ verzorgers gaan er mee akkoord dat Flexikids
gegevens met betrekking tot de kinderen uitwisselt
met de school, voor zover dit in het belang is van het
kind in het kader van de tussenschoolse opvang.
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Flexikids stelt geen vertrouwelijke gegevens
ter beschikking aan derden.
Aansprakelijkheid
Een basisschool is wettelijk verplicht om een
verzekering af te sluiten tegen wettelijke
aansprakelijkheid bij de tussenschoolse
opvang.
Flexikids is niet aansprakelijk voor het
zoekraken of beschadigen van eigen
speelgoed, meegebrachte spullen of kleding
van het kind.
Ouder(s)/verzorger(s) blijven zelf
aansprakelijk voor schade die door hun
kind(eren) tijdens het overblijven is
aangericht.
Flexikids is niet wettelijk aansprakelijk voor
de kinderen, noch voor de fysieke ruimten
van de opvang. Flexikids kan in genoemde
gevallen niet aansprakelijk worden gesteld.
Ouders/verzorgers vrijwaren Flexikids voor
alle kosten en schade waarin Flexikids mocht
vervallen doordat derden een vordering
jegens haar instellen vanwege het feit
waarvoor aansprakelijkheid jegens de
ouders/verzorgers is uitgesloten.
Wijzigingen algemene voorwaarden
Wijzigingen in deze algemene voorwaarden
worden uitsluitend door Flexikids
doorgevoerd. De als gevolg van wijzigingen
vernieuwde algemene voorwaarden zullen
per email aan ouders kenbaar gemaakt
worden.
Vragen
Bij vragen en/of problemen m.b.t. de
tussenschoolse opvang dienen
ouders/verzorgers zich in eerste instantie
altijd te wenden tot de coördinator TSO op
de school.
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