
 

 

 

Betalingsvoorwaarden Sport BSO Vleuterweide 
Na inschrijving ontvangt klant van Sport BSO Vleuterweide het plaatsingsbewijs. Hierin vermeldt Sport 
BSO Vleuterweide het totaalbedrag per jaar en de kosten die maandelijks worden gefactureerd in 
geïncasseerd. Klant vindt hierin tevens het landelijk registratienummer wat gebruikt kan worden voor de 
kinderopvangtoeslag. Sport BSO Vleuterweide incasseert een maand vooruit.   
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De volgende betalingsvoorwaarden zijn van toepassing: 

1. Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van 
toepassing op alle overeenkomsten, zowel mondeling als 
schriftelijk aangegaan tussen Sport BSO Vleuterweide en 
klant. 

2. Na ontvangst van het plaatsingsbewijs is de plaatsing van 
het kind definitief. Klant dient zich vanaf dit moment te 
houden aan de opzegtermijn van één maand. De opzegging 
vindt plaats tegen de eerste dag van de komende 
kalendermaand. 

3. Alle door Sport BSO Vleuterweide aan de klant 
gefactureerde bedragen voor de opvang worden op de 28e 
van de maand geïncasseerd. Indien de 28e in het weekend 
valt, vindt de incasso plaats op de laatste vrijdag 
voorafgaand aan de 28e. 

4. Sport BSO Vleuterweide en klant zijn overeengekomen 
dat het factuurbedrag maandelijks automatisch wordt 
geïncasseerd. Klant is verplicht zorg te dragen voor 
voldoende saldo op de door klant opgegeven rekening. 

Indien klant het verschuldigde bedrag storneert, is de klant 
in verzuim zonder dat daartoe een nadere sommatie of 
ingebrekestelling is vereist. Klant is alsdan over het 
openstaande bedrag aan Sport BSO Vleuterweide de 
wettelijke rente verschuldigd zolang hij/zij in gebreke blijft 
aan zijn/haar verplichtingen te doen. 

In dit geval is klant administratiekosten – thans €15,00 incl. 
BTW – verschuldigd.  
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5. Bij niet betaling binnen 30 dagen na factuurdatum zal 
Sport BSO Vleuterweide de klant eerste een kosteloze 
betalingsherinnering sturen, waarin hij de klant nog 14 
dagen de kans geeft om te betalen zonder extra kosten. In 
deze brief waarschuwt Sport BSO Vleuterweide de klant 
uitdrukkelijk dat na 14 dagen incassokosten worden 
berekend, met vermelding van de hoogte van deze kosten. 

6. Voldoet de klant binnen 14 dagen na de datum van de 
betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen dan is 
Sport BSO Vleuterweide zonder nadere ingebrekestelling 
gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door 
derden te laten uitvoeren. 

7. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband 
houdend met de invordering van de verschuldigde 
bedragen, komen ten laste van de klant. De 
buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op maximaal 
15% van het te vorderen bedrag met een minimum van 
€40,00 

8. Bij herhaalde conflicten over de betaling, kan de 
vertrouwensband tussen klant en Sport BSO Vleuterweide 
onder grote druk komen te staan. Dit kan er uiteindelijk toe 
leiden dat Sport BSO Vleuterweide zich genoodzaakt ziet 
de professionele relatie op te schorten dan wel op te zeggen, 
omdat hij van mening is dat er sprake is van een 
‘gewichtige reden’ voor beëindiging. 


