Algemeen
1. Voor de inschrijving en aanmelding voor kinderopvang is de
ouder/verzorger geen inschrijfgeld verschuldigd. Wel wordt er € 25,administratiekosten in rekening gebracht wanneer, na het ontvangen van
het inschrijfformulier, de plaatsing voor het ondertekenen van het
plaatsingscontract wordt geannuleerd.
2. Ter bevestiging van de plaatsing ontvangt de ouder/verzorger een
plaatsingscontract, dat ter bevestiging van de plaatsing z.s.m.
ondertekend moet worden.
3. Indien de ouder / verzorger na ontvangst van het plaatsingscontract af wil
zien van de plaatsing van zijn kind(eren) dan kan dat kosteloos tot een
maand voor de voor de plaatsingsdatum. Daarna zijn de kosten voor de
eerste maand na opzegdatum verschuldigd. Dit is onverlet het al dan niet
ondertekend hebben van het plaatsingscontract.
Betalingscondities
Wanneer u gebruik maakt van kinderopvang bij Kindercentrum maXice B.V /
maXice D’Care B.V. ontvangt u maandelijks, op of rond de 15e van de maand
voorafgaand aan de maand waarop de factuur betrekking heeft een factuur.
Op alle facturen van Kindercentrum maXice B.V / maXice D’Care B.V. zijn de
volgende betalingscondities van toepassing. Wij verzoeken u deze goed door te
lezen en maandelijks voor een correcte betaling zorg te dragen.
1. Het overeengekomen bedrag is te allen tijde verschuldigd.
2. Tijdens bijvoorbeeld vakantie en ziekte van het kind, dagen waarop het
kind niet is gekomen waarvoor opvang is gecontracteerd, en tijdens vaste
sluitingsdagen van het kindercentrum maXice B.V / MaXice D’Care B.V. ,
dient de opvang doorbetaald te worden. In het door kindercentrum
maXice B.V / MaXice D’Care B.V. gehanteerde tarief is reeds rekening
gehouden met de vaste sluitingsdagen van het Kindercentrum. KDV maXice
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B.V / MaXice D’Care B.V. verleent dus geen restitutie voor de dagen dat
een kind het dagverblijf niet heeft bezocht.
3. Studiedagen zitten in de prijs inbegrepen ( alleen bij afname
Buitenschoolse opvang inclusief vakantie opvang) . Let wel!! Minimaal 3
aanmeldingen voor een studiedag anders kunnen wij deze dienst niet
aanbieden. Stakingsdagen worden gefactureerd.
4. Indien de kinderopvang wordt beëindigd, of het aantal afgenomen dagen
wordt verminderd, moet u rekening houden met een opzeg- /
wijzigingstermijn van 1 maand. Opzegging/wijziging dient schriftelijk of
digitaal te gebeuren. Ook gedurende de opzegtermijn is het maandbedrag
voor de opvang verschuldigd. U ontvangt van kindercentrum maXice B.V /
maXice D’Care B.V. een bevestiging van uw opzegging/wijziging, zodat u
weet dat deze goed is ontvangen.
5. De ouder / verzorger controleert de factuur. Indien de factuur naar het
oordeel van de ouder / verzorger niet correct is, dan wordt de
administratie hiervan – bij voorkeur per e-mail administratie@maxice.nl –
op de hoogte gesteld voor de 25e van de betreffende maand. De
administratie is tevens ook telefonisch te bereiken, dagelijks tussen 12:00
en 15.00.
6. Betaling van de opvang vindt bij voorkeur plaats door middel van een
automatische maandelijkse incasso ( Bij KDV maXice B.V. is dit niet
mogelijk ). Het machtigingsformulier wordt de ouder / verzorger bij
aanvang van de plaatsing verstrekt.
7. Bij automatische incasso wordt het bedrag van de opvang automatisch op
of rond de 26e van de maand, voorafgaand aan de maand waarover betaling
is verschuldigd, van de opgegeven rekening afgeschreven. In geval er niet
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geïncasseerd kan worden dan dient de ouder / verzorger ervoor zorg te
dragen dat de betaling uiterlijk op de laatste dag vóór de betreffende
opvangmaand is geschied.
8. De ouder / verzorger is verantwoordelijk voor tijdige betaling aan
Kindercentrum maXice B.V / maXice D’Care B.V.
9. Bij niet tijdige betaling ontvangt u een aanmaning, waarin u wordt
verzocht de factuur alsnog binnen 7 dagen te betalen. Hierbij kan maXice
B.V / maXice D’Care B.V. administratiekosten ad € 15,00 - € 30,00 per
aanmaning in rekening brengen.
10. Wanneer u aan het verzoek onder punt 9 geen gehoor geeft, is vanaf de
eerste dag waarop de betalingstermijn is verstreken ook de wettelijke
rente verschuldigd.
11. Wanneer op de 16e dag van de opvangmaand uw betaling niet is ontvangen,
kan de opvang met onmiddellijke ingang worden opgeschort. Als u alsnog
binnen 7 dagen, dus voor de 23e dag van de opvangmaand, voor betaling
van het volledig openstaande bedrag (inclusief rente) zorgdraagt , kan de
opvang vanaf het moment van betaling is ontvangen worden hervat.
12. Wanneer op de 23e dag van de opvangmaand door kindercentrum maXice
B.V / maXice D’Care B.V. geen volledige betaling is ontvangen, kan de
kinderopvang definitief worden beëindigd. Uw betalingsverplichting, ook
over de overeengekomen opzegtermijn, blijft onverkort bestaan. Het
verschuldigd bedrag over de opzegtermijn wordt in dit geval direct aan u
gefactureerd.
13. Wanneer de betalingstermijn met 30 dagen of meer wordt overschreden
wordt de vordering, inclusief de nog verschuldigde betaling over de
opzegtermijn, door kindercentrum maXice B.V / maXice D’Care B.V. in
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handen van een deurwaarderskantoor of een incassobureau gegeven.
Betalingen van u/belastingdienst/gemeente worden hierbij eerst in
mindering gebracht op de oudst openstaande schuld ongeacht
andersluidende aanwijzingen van u/belastingdienst/gemeente.
14. Alle incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijk die maXice
B.V / maXice D’Care B.V. moet maken ter inning van haar vordering, zijn
geheel voor uw rekening.
15. Bij wanbetaling is het kindercentrum maXice B.V / maXice D’Care B.V.
gerechtigd alle noodzakelijke persoonsgegevens te verstrekken aan de
door haar in te schakelen, gerechtsdeurwaarder en/of advocaat.
16. Als betaling in de genoemde periode niet mogelijk was door overmacht en
de ouders/verzorgers kunnen dit aannemelijk maken, geldt de
onmiddellijke opzegging niet. Het ontslaat de ouders/verzorgers echter
niet van hun financiële verplichtingen. Een eventuele wijzigingsaanvraag of
nieuwe aanvraag wordt bij een achterstand niet in behandeling genomen
totdat het openstaande bedrag is voldaan.
17. Wanneer de ouders/verzorgers door bijzondere omstandigheden niet aan
hun betalingsverplichting kunnen voldoen, kunnen ze een schriftelijk
verzoek – bij voorkeur per e-mail administratie@maxice.nl – indienen bij
maXice B.V / maXice D’Care B.V. voor een betalingsregeling, ter
voorkoming van opzegging van de overeenkomst. Dit kan maximaal één keer
per gezin. Dit verzoek moet bij kindercentrum maXice B.V / maXice D’care
B.V. ingediend zijn, voordat de betalingstermijn verstreken is. De
betalingsregeling komt pas tot stand als maXice B.V / MaXice D’Care B.V.
hiermee akkoord gaat. Aan een betalingsregeling zijn altijd kosten aan
verbonden. De administratiekosten bedragen € 15,00 ongeacht de hoogte
van het verschuldigde bedrag. Duurt de afbetaling langer dan zes
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maanden, dan brengt maXice B.V / MaXice D’Care B.V. vanaf de
vervaldatum tevens 2% rente over het verschuldigde bedrag in rekening.
Na negen maanden brengt maXice B.V / MaXice D’Care B.V. 4% rente in
rekening en na twaalf maanden 6%. U dient maandelijks stipt op tijd het
afgesproken bedrag zelf per bank aan maXice B.V / MaXice D’Care B.V.
over te maken. De maandelijkse aflossing brengen wij in mindering, eerst
op de kosten en/of rente dan op de hoofdsom van uw schuld . De
betalingsregeling vervalt per direct als u de voorwaarden niet stipt
nakomt en bent u per direct het volledige openstaande saldo inclusief
kosten en rente van de vervallen betalingsregeling aan maXice B.V /
MaXice D’Care B.V. verschuldigd. Dit kan er toe leiden dat de opvang van
uw kind per direct wordt opgeschort dan wel stopgezet. KDV maXice B.V /
MaXice D’Care B.V. is te allen tijde gerechtigd om een tot stand gekomen
betalingsregeling te evalueren en bij te stellen.
18. Indien de contract ouder / verzorger in strijd handelt met één of meer
van de bepalingen van deze betalingscondities, daaronder doch niet
slechts inbegrepen de behoorlijke en stipte betaling van alle bedragen
welke de ouder / verzorger aan maXice B.V / maXice D’Care verschuldigd
is, of in geval de contract ouder / verzorger failliet wordt verklaard, de
WSNP wordt uitgesproken, surseance van betaling aanvraagt, of indien
één of meer van zijn goederen in beslag zijn of worden genomen, dan zal
maXice B.V / maXice D’Care B.V. gerechtigd zijn om hetzij herstel van
zodanige overtreding of strijdige belangen te verlangen of – naar keuze
van maXice B.V / maXice D’Care B.V. – deze overeenkomst terstond en met
onmiddelijke ingang te beëndigen, onverminderd het recht van maXice B.V
/ maXice D’Care B.V. tot het vorderen van schade.
19. Deze betalingscondities zijn een aanvulling op onze algemene voorwaarden.
Wij zijn gerechtigd de betalingscondities en de algemene voorwaarden te
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wijzigen of aan te vullen. maXice B.V / maXice D’Care B.V. zal de
gewijzigde voorwaarden op verzoek toezenden. Indien geen tijdstip van
inwerktreding is medegedeeld treden wijzigingen in werking zodra de
wijziging is medegedeeld.
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