
 

 

 
 
Aanvullende voorwaarden overeenkomst KinderRijk 
 
Openingstijden 
KinderRijk biedt kinderdagopvang en buitenschoolse opvang gedurende het gehele jaar behalve op nationale feestdagen en tijdens de twee 
studiedagen voor de medewerkers van KinderRijk. Bij de voormalige overeenkomsten voor 51 weken is er op de dagen tussen Kerstmis en Oud en 
Nieuw geen opvang. KinderRijk biedt voorschoolse opvang gedurende 40 weken per jaar behalve op feestdagen en tijdens schoolvakanties. 
Bij afname van het Peuteraanbod voor 51 weken biedt KinderRijk op de dagen tussen Kerstmis en Oud en Nieuw geen opvang. Voor het 
Peuteraanbod voor 40 weken geldt dat er gedurende de vakantieweken van de gekoppelde school geen opvang geboden wordt. 
 
Een opvangpakket dient telkens voor minimaal één jaar te worden afgenomen. Wilt u binnen het jaar overstappen naar een groter opvangpakket, 
dan behouden wij ons het recht voor een eventuele herberekening door te voeren. U wordt hier vanzelfsprekend op voorhand op geattendeerd.  
 
Tarieven 
De prijzen in de overeenkomst zijn bepaald op de tariefstelling van het kalenderjaar waarin voor het eerst op grond van deze overeenkomst opvang 
wordt genoten. Indien de tarieven nog niet bekend zijn worden de tarieven van het huidige jaar in de overeenkomst opgenomen. KinderRijk 
communiceert jaarlijks de tarieven voor het komende jaar, ten minste één maand vooraf schriftelijk. 
KinderRijk heeft het recht om éénzijdig haar diensten, producten en/of tarieven te wijzigen, waarbij KinderRijk in elk geval voor elk kalenderjaar de 
tarieven opnieuw vaststelt. Indien KinderRijk van dit recht gebruik maakt, communiceert KinderRijk een voorgenomen wijziging ten minste een 
maand voor de ingangsdatum daarvan, inclusief de ingangsdatum, schriftelijk. 
 
Gemeentevergoedingen 
Indien op de plaatsing een gemeentevergoeding van toepassing is, wordt deze inkomensafhankelijke vergoeding berekend op basis van de door 
ouder/verzorger aangeleverde inkomensgegevens. Ouder/verzorger verklaart geen recht op kinderopvangtoeslag te hebben en is zelf 
verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen mocht deze situatie veranderen. Ouder/verzorger stemt in met een controle van het recht op 
kinderopvangtoeslag door de bevoegde instanties. 
De door KinderRijk direct ontvangen bijdragen van de gemeente, betrekking hebbende op de overeenkomst, worden maandelijks in mindering 
gebracht op het tarief dat de ouder/verzorger verschuldigd is. 
 
Afwezigheid en tegoeden 
Voor afwezig gemelde opvangdagen wordt volgens de voorwaarden, beschikbaar op: www.kinderrijk.nl/ouderapp/veelgestelde-vragen-ouderapp/ 
een puntentegoed opgebouwd. Na einddatum overeenkomst zijn tegoeden niet meer inzetbaar. Niet afgenomen opvangdagen en tegoeden worden 
op geen enkele wijze financieel gecompenseerd  
 
Aansprakelijkheid  
KinderRijk heeft in verband met de door haar geleverde opvang (een) bij haar onderneming passende verzekering(en) voor wettelijke 
aansprakelijkheid alsmede ongevallen afgesloten ten behoeve van de kinderen en het bij KinderRijk werkzame personeel. Aansprakelijkheid van 
KinderRijk voortvloeiend uit of samenhangend met deze overeenkomst is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door deze 
verzekering(en) van KinderRijk wordt gedekt en uitgekeerd. 
 
Vroegtijdige gehele of gedeeltelijke beëindiging van de overeenkomst 
Voortijdige gehele of gedeeltelijke beëindiging kan geschieden volgens het gestelde in de ‘Algemene voorwaarden voor 
Kinderopvang’, rekening houdend met een opzegtermijn van een maand. Beëindiging dient schriftelijk te gebeuren. 
Aanvullend daarop is KinderRijk gerechtigd met onmiddellijke ingang de opvang te beëindigen indien ter beoordeling van KinderRijk: 
- De plaatsing van het betreffende kind of de ouder in het algemeen een bedreiging/gevaar/belasting vormt voor het kind zelf, het personeel van 
KinderRijk of voor de andere aanwezige kinderen; 
- Het kind gedurende een periode van minimaal twee maanden minder dan 50% gebruik maakt van de afgesproken plaatsing.  
  
Vestigingen en vervoer  
KinderRijk behoudt zich het recht voor om kinderen op een andere vestiging te plaatsen dan wel een vestiging te verhuizen. Dit wordt minimaal één 
maand van te voren gecommuniceerd en geschiedt altijd in overleg met de Oudercommissie van de betreffende vestiging.  
De vervoersverplichting bij buitenschoolse opvang wordt bepaald per school. Een buitenschoolse opvanglocatie biedt aansluiting op basisscholen, 
conform de koppelingen die staan gepubliceerd op www.kinderrijk.nl. 
Indien nodig behoudt KinderRijk het recht kinderen te vervoeren van school naar de buitenschoolse opvang en bij vakantieactiviteiten, bijvoorbeeld 
met het openbaar vervoer, de auto, de fiets.  
  
Persoonsgegevens 
Stichting KinderRijk en de haar gelieerde entiteiten verplichten zich te handelen volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarbij 
Stichting KinderRijk met de aan haar gelieerde entiteiten overeengekomen is dat zij de gemeenschappelijke verantwoordelijke is in de zin van de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming voor de verwerking van de persoonsgegevens binnen de Stichting KinderRijk. De verwerking van de 
persoonsgegevens vindt plaats in overeenstemming met ons Privacy Statement, die beschikbaar is op www.kinderrijk.nl. 
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