Aanvullende voorwaarden Stichting Kinderopvang de Kattekop
Aanvullende voorwaarden op de Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang 2017
De Stichting Kinderopvang de Kattekop verzorgt, tegen vergoeding, opvang voor kinderen waarvan één
van de ouders als voltijd student of als medewerker in loondienst aan de Universiteit Leiden is verbonden.
Ook medewerkers van gelieerde instituten, zoals de universitaire BV’s, kunnen in aanmerking komen voor
een plaats op de Kattekop.
Op het moment van plaatsing dient één van de ouders een band met de Universiteit Leiden te hebben.
Wanneer de band met de Universiteit Leiden wordt verbroken nadat het kind op de Kattekop geplaatst is,
kunnen de ouders gebruik blijven maken van de opvang, totdat het kind vier jaar is. Eventuele nieuwe
broertjes of zusjes kunnen in deze periode eveneens geplaatst worden.
Indien er geen kinderen op de wachtlijst staan van medewerkers of studenten van de Universiteit Leiden
en er zijn plaatsen beschikbaar, kunnen kinderen van ouders van het Leids Universitair Medisch Centrum
(LUMC) ook in aanmerking komen voor een plaats op de Kattekop. Op het moment van plaatsing dient
één van de ouders een band met het LUMC te hebben.
Algemene voorwaarden Artikel 7
Annulering
Indien een reeds gesloten plaatsingsovereenkomst een kalendermaand vòòr of na de ingangsdatum van
de opvang wordt geannuleerd, geldt een opzegtermijn van een maand.
Bij annulering langer dan een maand voor de ingangsdatum van de plaatsing worden administratiekosten
in rekening gebracht (€100,-).
Algemene voorwaarden Artikel 9
Duur overeenkomst
De plaatsing wordt aangegaan voor bepaalde tijd en eindigt automatisch op de dag nadat het kind vier
jaar geworden is. Indien het kind vanwege de vakantieperiode nog niet naar het basisonderwijs kan gaan,
kan op verzoek van de ouder de termijn verlengd worden tot het kind basisonderwijs volgt. Dit is mogelijk
op voorwaarde dat de groepssamenstelling dit toelaat.
Als ouders de opvang eerder dan de vierde verjaardag van het kind willen beëindigen, geldt de
standaardopzegtermijn van een maand.
Algemene voorwaarden Artikel 17
De betaling
Ouders betalen op de eerste werkdag van de maand voorafgaand aan de maand waarin de opvang
plaats vindt. De ouders ontvangen maandelijks per mail een factuur rond de 15e van de maand
voorafgaand aan de maand waarin de opvang plaats vindt. De betalingen gaan bij voorkeur via
automatische incasso. De incasso wordt geïncasseerd op de eerste werkdag van de maand.
Samenvoegen groepen
Opvang tussen 07.30 – 08.15 uur en/of tussen 17.45 – 18.30 uur.
Aan het begin en het einde van de opvang dag maken minder kinderen gebruik van de opvang. Daarom
worden gedurende deze tijd de babygroepen samengevoegd en opgevangen in de groepsruimte van de
Duikelaars. De peutergroepen worden gedurende deze tijd samengevoegd en opgevangen in de
groepsruimte van de Rakkers. Het kan voorkomen dat de pedagogisch medewerker van de eigen groep
niet aanwezig is, maar wel de pedagogisch medewerker van de parallelgroep.
Incidenteel samenvoegen groepen (bv. in de vakantieperiode).
Het kan voorkomen dat vanuit zowel pedagogische als personele overwegingen de kinderen van beide
babygroepen gedurende (een gedeelte van) de dag worden opgevangen in de groepsruimte van de
Duikelaars en de kinderen van beide peutergroepen in de groepsruimte van de Rakkers. Dit kan alleen als
het aantal kinderen van een samengevoegde groep gelijk is of lager dan de gebruikelijke
groepssamenstelling.
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