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Aanvullende voorwaarden                

 
In aanvulling op de Algemene voorwaarden voor Kinderopvang Dagopvang en Buitenschoolse opvang  
2017 van de Brancheorganisatie Kinderopvang. 
 

Toepasselijkheid van de aanvullende voorwaarden 
Deze Aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op de producten en/of diensten van Blooming Kids.  
Deze gelden in aanvulling op het met de ouder(s)/verzorger(s)1 gesloten plaatsingscontract Kinderopvang  
en de Algemene voorwaarden voor Kinderopvang Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2017 van de Branchevereniging 
Kinderopvang. 
 

Aanbod 
De dagopvang is bestemd voor kinderen vanaf 10 weken en wordt aangeboden totdat het kind  
naar de basisschool gaat. 
Buitenschoolse Opvang is bestemd voor kinderen van vier tot dertien jaar en wordt geboden totdat het kind 

naar de middelbare school gaat.   
Binnen de Buitenschoolse opvang kunnen ouders een keuze maken voor:  
- Buitenschoolse opvang:  
Dit is opvang gedurende 40 weken na schooltijd tot 18.30 uur incl. vakantieopvang: dit is gedurende 12 weken 
schoolvakantie van 7.30-18.30 uur. 
Dit betreft de schoolvakanties: - voorjaarsvakantie (1 week), meivakantie (2 weken), zomervakantie (6 weken), 
herfstvakantie (1 week) en de kerstvakantie (2 weken). 
- Alleen naschoolse-opvang:  
Dit is opvang gedurende 40 weken na schooltijd tot 18.30 uur. 
- Flexibel contract:  
Contract betreft afname van minimaal 1 dag per week. Deze dag is flexibel in te zetten binnen drie maanden. 
Na deze drie maanden vervallen de niet afgenomen dagen.  
 

Studiedagen:  
Iedere school heeft een aantal schoolvrije dagen die als studiedag worden aangeduid. Dit zijn geen 
vakantiedagen. Wanneer er op deze dag opvang gewenst is, dient er uiterlijk twee weken voor de studiedag 
een aanvraag te worden gedaan. Echter wordt de bso pas opengesteld bij de aanmelding van 2 kinderen of 
meer. 
 

Overeenkomst voor kinderen met extra zorg 

Indien blijkt dat een kind extra zorg nodig heeft behoudt Blooming Kids het recht voor om aan de 
overeenkomst extra bepalingen toe te voegen of de overeenkomst te ontbinden.  
 

Annulering 
1. Annulering conform artikel 7 van de Branchevoorwaarden kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. Als datum 
van annulering geldt de datum van ontvangst door Blooming Kids voor de annulering. 
De hoogte van de annuleringskosten hangt af van het verschuldigde maandbedrag en het aantal maanden  
tussen de annulering en de aanvangsdatum. 
Méér dan 3 maanden  € 0,- 
1 tot 3 maanden   € 80,- 
Minder dan 1 maand  100% van het maandbedrag 
 
 
 

 
1 Nader te noemen ouder/verzorger 
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Wijzigen of beëindigen van de Overeenkomst 
1. Het contract kan door de ouder schriftelijk of per email worden gewijzigd en/of opgezegd met inachtneming 
van een wijzigings- of opzegtermijn van 1 maand. De opzegging of wijziging is pas geldig nadat u een 
ontvangstbevestiging van Blooming Kids heeft ontvangen. 
2. Indien de ouder bij wijziging of opzegging van het contract meer opvanguren hebben genoten dan waar zij 
volgens contract recht op zouden hebben, worden deze aanvullende uren door Blooming Kids in rekening 
gebracht. 
3. In aanvulling op artikel 10 lid 3 van de Branchevoorwaarden geldt dat als zwaarwegende redenen tevens 
worden aangemerkt: 
- de situatie waarin 1 of beide ouder(s) het gezag over het kind verliest/verliezen. 
- als naar het oordeel van Blooming Kids sprake is van een slechte verstandhouding tussen (medewerkers van) 
Blooming Kids en het kind en/of de ouder op grond waarvan voortzetting van de dienstverlening door 
Blooming Kids niet van Blooming Kids kan worden verlangd. 

 
De prijs en wijziging van de prijs 
Jaarlijks worden de tarieven voor de producten en diensten van Blooming Kids herzien. Wijzigingen worden minimaal 1 
maand plus 1 week voorafgaand aan de ingangsdatum aangekondigd. Deze worden beschreven en zijn tevens in te zien 
op de website: www.bloomingkids.nl 

 
De betaling / Niet tijdige betaling 
1. Het te betalen jaarbedrag wordt in gelijke bedragen per maand in rekening gebracht, ongeacht eventuele 
minder opgenomen opvangdagen in die maand. 
2. Het verschuldigde maandbedrag en eventuele aanvullend afgenomen producten en/of diensten worden 
door Blooming Kids door middel van een doorlopende SEPA-machtiging van de rekening van de ouder 
afgeschreven. Rond de 25e van de maand voorafgaand aan de opvangmaand wordt het verschuldigde 
maandbedrag en eventuele aanvullend afgenomen diensten door Blooming Kids afgeschreven.  

 
Geschillenregeling en de wettelijke klachtenregeling voor Kinderopvang 
De klachten- en de Geschillenregeling staan beschreven op onze site: www.bloomingkids.nl 
 

Wijzigingen van deze voorwaarden 
Blooming Kids behoudt zich het recht voor de Aanvullende voorwaarden te wijzigen, al dan niet als gevolg van 
wijzigingen in de wet- en regelgeving. Blooming Kids zal de wijziging van de aanvullende voorwaarden tenminste 1 
maand vóór de ingangsdatum van de wijziging schriftelijk aan de ouder meedelen. Als de aanvullende voorwaarden 
eenzijdig ten nadele van de ouder worden gewijzigd, is de ouder gerechtigd het contract op te zeggen tegen de dag 
waarop de wijziging ingaat. Bij gebreke van een dergelijke opzegging is de ouder gebonden aan de gewijzigde 
voorwaarden. 
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