
Algemene voorwaarden KindRijk Kinderopvang B.V. en KindRijk BSO 
B.V. 
 
Artikel 1:  
De opvang van KindRijk vindt plaats binnen de kwaliteitsverordening van de gemeente Ede. 
 
Artikel 2: 
Inschrijven kan via het inschrijfformulier welke op alle locaties aanwezig is, of via de website 
www.kindrijk-ede.nl. 
Een ingevuld inschrijfformulier kan men inleveren bij de pedagogisch medewerkers op de 
groep of per post sturen naar: KindRijk, Veenderweg 90, 6712 AD Ede. 
 
Artikel 3: 
Kinderen moeten voor de BSO 4 jaar of ouder zijn om geplaatst te worden en bij de 
peuteropvang 2,5 jaar. 
Plaatsing geschiedt in volgorde van aanmelding. 
 
Artikel 4: 
Er is een proefperiode van 1 maand, in deze maand kijken de pedagogisch medewerkers 
samen met de ouder(s) of het kind kan wennen op de opvang. 
Na deze periode geldt een opzegtermijn van een maand. 
 
Artikel 5: 
De Christelijke identiteit en uitgangspunten van KindRijk dienen te worden gerespecteerd. 
 
Artikel 6: 
Indien uw kind de opvang niet kan bezoeken door ziekte of vanwege andere zwaarwegende 
redenen niet kan bezoeken, moet de factuur door ouders wel betaald worden. Wanneer de 
afwezigheid langer bedraagt dan 3 weken kan schriftelijk verzocht worden of de betaling 
vanaf dat moment kan worden opgeschort. 
 
Artikel 7: 
De directie van KindRijk BSO B.V. en KindRijk Kinderopvang B.V. kan in bijzondere gevallen 
besluiten om de opvang één of meerdere dagdelen te sluiten. 
 
Artikel 8: 
De ouderfacturen worden aan het begin van de lopende maand verspreid per mail en zijn 
zichtbaar in het ouderportal via de website. Rond de 3e van de maand worden de facturen 
geïnd via automatische incasso. Bij de inschrijving krijgt u een machtiging toegestuurd. Deze 
kan ingevuld en teruggemaild worden naar info@kindrijk-ede.nl. 
 
Artikel 9: 
De plaatsingsovereenkomst stopt automatisch op de dag dat uw kind 12 jaar wordt. U kunt de 
opvang ook eerder opzeggen, dit dient schriftelijk te gebeuren. Omdat wij het totale jaartarief 
in 12 maanden incasseren, volgt er een financiële eindafrekening bij opzegging. Ook kunt u de 

http://www.kindrijk-ede.nl/
mailto:info@kindrijk-ede.nl


opvang continueren tot de 13e verjaardag van uw kind. Dit kunt u per mail doorgeven via 
info@kindrijk-ede.nl. 
 
Artikel 10: 
Indien het maandbedrag niet in 1 maand geïnd kan worden, volgt er een herinnering. Elke 
herinnering kost €5,00.  Bij het in gebreke blijven zal een incassobureau worden ingeschakeld. 
Alle administratiekosten en incassokosten worden in rekening gebracht. In dit geval kan het 
kind de opvang niet meer bezoeken. 
 
Artikel 11: 
De BSO is 51 weken per jaar open, de peuteropvang is 40 weken per jaar open. Tussen kerst 
en oud/ nieuw is de BSO ook gesloten. Het vakantierooster wordt bij aanvang van een nieuw 
schooljaar aan u gemaild. Het is mogelijk dat de opvang een dag extra gesloten is, in verband 
met een studiedag van de pedagogisch medewerkers. Wanneer dit het geval is, hoort u dit 
vroegtijdig van ons. 
 
Artikel 12: 
KindRijk BSO B.V. en KindRijk Kinderopvang B.V. is niet aansprakelijk voor schade aan en/ of 
verlies van persoonlijke eigendommen. 
 


