Betalingsvoorwaarden Gastouderopvang
Aanvulling op de algemene voorwaarden Kinderopvang

Kosten gastouderopvang bij Samenwijs opvang
De kosten die Samenwijs opvang bij u in rekening brengt bestaan uit bemiddelings- en
begeleidingskosten (de zogenaamde bureaukosten op de factuur) en uit directe
opvangkosten. Samenwijs opvang vervult daarmee de kassiersfunctie.
De daadwerkelijke opvang is een overeenkomst tussen gastouder en vraagouder. De
kosten worden achteraf gefactureerd en zijn berekend op het aantal afgenomen uren in
de betreffende maand.
De gastouder is verantwoordelijk voor het tijdig verstrekken van de opgave van
afgenomen uren aan de ouder. Na accordering door de ouder worden de afgenomen
uren definitief gemaakt.

Facturering en betaling
In de tweede week van de maand stuurt Samenwijs opvang een aankondiging per email
dat de factuur over de voorgaande maand voor de ouder klaar staat in PortaBase.
Het bedrag wordt per automatische incasso rond de 26e doch uiterlijk de 28e van de
maand geïncasseerd. Bij inschrijving en het afsluiten van het contract gaat u akkoord
met de maandelijkse automatische incasso.
Als u uitdrukkelijk kiest om geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot automatische
incasso, dan hanteren wij een betalingstermijn van ongeveer 16 dagen na ontvangst van
de digitale factuur.

Als betaling uitblijft
Ouder/verzorgers zijn verantwoordelijk voor een tijdige betaling. Als een automatische
incasso niet kan worden uitgevoerd, of de termijn van 16 dagen is overschreden
ontvangen ouders/verzorgers 4 dagen na het verstrijken van de betalingstermijn een
betalingsherinnering.
Wordt deze herinnering niet betaald dan volgt er na 14 dagen een tweede herinnering.
Als ook deze niet wordt betaald zal een incassobureau of deurwaarder worden
ingeschakeld om het bedrag alsnog te incasseren.
Als de ouders/verzorgers de factuur niet op tijd betalen kan Samenwijs opvang de
kassiersfunctie niet uitoefenen en ontvangt de gastouder geen vergoeding voor de door
haar geboden diensten. De gastouder kan op basis hiervan te allen tijden besluiten om
de opvang van uw kind(eren) te stoppen.

