
Algemene voorwaarden sport BSO Zielhorst 
1. Algemeen
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met 
betrekking tot de  
opvang van kinderen, als mede alle daaruit voortvloeiende c.q. daarmee verband houdende  
overeenkomsten, die sport BSO Zielhorst met de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) van 
deze kinderen aangaat.  
1.2 Sport BSO Zielhorst is gevestigd in de gemeente Amersfoort aan de , Sportpark Zielhorst 
10, 3822 ZT Amersfoort en ingeschreven in het handelsregister van de kamer van 
koophandel te Amersfoort onder nummer 77782674 

2. Sport BSO Zielhorst
2.1. Sport BSO Zielhorst is een buitenschoolse opvang en bevindt zich in de kantine van 
sport vereniging cobu boys, , Sportpark Zielhorst 10, 3822 ZT Amersfoort.  
2.2. De BSO voldoet aan alle wettelijke eisen die voor buitenschoolse opvang gelden.  
2.3. Het LRKP (landelijk register kinderopvang) nummer van Sport BSO Zielhorst is 
0000000000 LRKP nummer moeten we nog krijgen. 

3. Opvangdagen en openingstijden
3.1. De kinderen kunnen worden opgevangen op alle schooldagen, aansluitend op de 
schooltijden. Daarnaast worden de kinderen opgevangen in de schoolvakanties en op  
studiedagen. Op feestdagen en wettelijke voorgeschreven sluitingsdagen zal er geen opvang 
plaatsvinden. Alle sluitingsdagen worden ruim van tevoren bekend gemaakt.  
3.2. In de plaatsingsovereenkomst is vastgelegd op welke vaste dagen en of er in de 
vakantie/studiedagen  van de opvang gebruik gemaakt zal worden. Een verandering in de 
opvang van het kind word gemeld door het inleveren van een mutatie formulier. 
3.3. Desgewenst is aanvullende opvang op andere dagen mogelijk, mits dit in de gegeven  
omstandigheden en gezien de grootte van de groep mogelijk is. De beslissing of van 
aanvullende opvang gebruik gemaakt kan worden, wordt door de leiding genomen.  
3.4. Dagen kunnen, binnen het tijdsbestek van een week, geruild worden, mits tijdig 
aangevraagd en mits de groepsgrootte het toelaat. 

4. De plaatsingsovereenkomst
4.1. Sport BSO Zielhorst zorgt in eerste instantie voor kinderopvang voor de kinderen van de 
scholen de Zonnewijzer, OBS de achtbaan en basisschool de kameleon. Daarnaast kunnen 
ook kinderen van andere scholen geplaatst worden, mits er plek is. In principe worden de 
kinderen van andere scholen NIET door de pedagogisch medewerkers opgehaald. U bent 
zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop de kinderen naar Sport BSO Zielhorst komen. Er 
kan gekozen worden om gebruik te maken van de taxi die door de BSO geregeld word, hier 
voor worden de kosten in rekening gebracht bij de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s).  



 
 
 
 
 
 
4.2. Na het ontvangen van het aanmeldingsformulier zal één van de eigenaren zelfstandig 
beslissen of een verzoek tot opvang van een kind kan worden geaccepteerd.Na acceptatie 
zal een plaatsingsovereenkomst worden opgesteld en worden aangeboden aan de 
ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) van het kind. De opvang kan uitsluitend plaatsvinden 
op basis van een, door alle partijen ondertekende, plaatsingsovereenkomst.  
4.3. Tenzij anders vermeld, wordt de plaatsingsovereenkomst aangegaan voor onbepaalde 
tijd met dien verstande dat de overeenkomst in ieder geval eindigt op de eerste dag van de 
week waarop het voortgezet onderwijs voor het kind begint. De ingangsdatum is altijd op de 
1e van de maand. Opvang die hier voor start, wordt als losse opvang gefactureerd. 
Beëindiging van de overeenkomst door de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) moet 
plaatsvinden voor de eerste dag van iedere maand en uitsluitend door middel van het afmeld 
formulier met inachtneming van een opzegtermijn van één maand (een opzeg termijn gaat 
altijd in op de eerste van de maand). De opzegging is pas rond als u een bevestiging heeft 
ontvangen.  
4.4. De eigenaren van de BSO hebben de mogelijkheid de plaatsingsovereenkomst te 
beëindigen indien er sprake is van uitzonderlijke individuele omstandigheden van het op te 
vangen kind, waardoor opvang van het kind in redelijkheid niet meer mogelijk is. In het 
laatste geval zal beëindiging alleen mogelijk zijn als de leiding zich in de daaraan 
voorafgegane periode voldoende heeft ingespannen om, in overleg met de ouder(s)/wettelijk 
vertegenwoordiger(s) en/of de directie van de basisschool, deze omstandigheden dusdanig 
te wijzigen dat de opvang toch zou kunnen worden voortgezet. 
4.5. Wilt u een wijziging van uw contract dan dient u dat te geschieden door middel van het 
mutatieformulier. Ook hier geldt het dat het voor de 1e van de maand ingeleverd moet zijn. 
Dan gaat het de maand daarop in werking. 
4.6. Na het ondertekenen van de plaatsingsovereenkomst zijn er nog drie dagen om 
eventuele wijzigingen door te geven, na deze periode is de plaatsingsovereenkomst 
definitief. 
 
5. De vergoeding voor opvang  
5.1. Door de ouder(s)/ wettelijk vertegenwoordiger(s) is voor de opvang een vergoeding  
verschuldigd. De hoogte van deze vergoeding wordt berekend aan de hand van een uurtarief 
dat staat vermeld in de plaatsingsovereenkomst. De vergoeding wordt per maand vooraf 
gefactureerd en dient telkens uiterlijk voor de 27 voldaan zijn, automatische incasso word de 
25ste afgeschreven. automatische incasso wordt altijd een maand van te voren geïncasseerd 
op de 5e van de maand. 
5.2. De aanvullende opvang wordt apart gefactureerd, in overeenstemming met de daarvoor  
geldende tarieven.  
5.3. Indien geen gebruik wordt gemaakt van overeengekomen of gereserveerde opvangtijd, 
zullen die uren normaal verschuldigd zijn.  
5.4. Sport BSO Zielhorst heeft eenmaal per jaar, bij voorkeur met ingang van 1 januari, de 
mogelijkheid om de overeengekomen vergoeding voor de opvang te verhogen in verband 
met stijging van kosten en/of vermindering van inkomsten/subsidies. Een verhoging van de 
vergoeding wordt uiterlijk 2 maanden vóór de ingangsdatum ervan bekendgemaakt. Een 
verhoging boven de 5% dient uiterlijk 6 maanden vóór de ingangsdatum ervan 
bekendgemaakt te worden.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
5.5. Mocht het zo zijn dat de ouder(s)/ wettelijk vertegenwoordiger(s) niet zorgdragen voor 
tijdige betaling van de verschuldigde vergoeding en hier, ook ná herhaalde aanmaning niet 
toe overgaan, dan zijn de eigenaren gerechtigd haar opvangverplichtingen uit hoofde van de  
plaatsingsovereenkomst op te schorten. Opschorting kan enkel plaatsvinden ná schriftelijke 
kennisgeving hiervan aan de ouder(s)/ wettelijk vertegenwoordiger(s). 
 
6. Tekortkoming door sport BSO Zielhorst 
Als opvang door de BSO onverhoopt niet mogelijk is door omstandigheden die als overmacht  
kunnen worden aangemerkt, kan deze tekortkoming niet aan de eigenaren worden 
toegerekend.  
Situaties die als overmacht kunnen worden aangemerkt zijn bijvoorbeeld vandalisme, brand, 
extreme weersomstandigheden, terrorisme, overstroming, epidemieën, stakingen of 
storingen in noodzakelijke voorzieningen. 
 
7. Klachten/Geschillen  
7.1. Sport BSO Zielhorst beschikt over een eigen klachtenregeling. Deze klachtenregeling is 
terug te vinden in het pedagogisch beleidsplan en op de website.  
7.2 Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. 
 
8. Aansprakelijkheid 
 
Met aansprakelijkheid wordt bedoeld dat de ene persoon de schade van een andere persoon 
vergoed. 
De persoon in kwestie is dan aansprakelijk voor de schade van een ander. 
Dat men dient op te draaien voor de schade van een ander is natuurlijk niet vanzelfsprekend. 
De hoofdregel van het recht in Nederland is dan ook dat ieder zijn eigen schade moet 
dragen. Als die schade door een ander is veroorzaakt ligt het echter voor de hand dat die 
ander ook voor die schade opdraait. 
 
Het burgerlijk recht maakt een onderscheid tussen schuld en risico. Bij schuld - 
aansprakelijkheid moet er sprake zijn van enige verwijtbaarheid aan de zijde van de persoon 
die het incident heeft veroorzaakt, om tot aansprakelijkheid te komen. 
Sport BSO Zielhorst beschikt over een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor 
bedrijven. 
 
Wanneer is sport BSO Zielhorst aansprakelijk? 
Sport BSO Zielhorst is aansprakelijk als door schuld of nalatigheid van de instelling, derden 
(iemand anders dan de instelling) schade ondervindt.  
Sport BSO Zielhorst is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van kleding en 
mee gebrachte spullen zoals bijvoorbeeld- Speelgoed, camera, telefoon, spelletjes en 
gameboys. Sport BSO Zielhorst aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade in welke 
vorm dan ook die niet gedekt wordt door de genoemde WA verzekering voor bedrijven. 
Tegen de kosten van gebitsbeschadiging en/of tandheelkundige behandeling is sport BSO 
Zielhorst niet verzekerd C.Q. niet aansprakelijk. 
 
 



 
 
 
 
 
 
Wettelijke aansprakelijkheid ouders: 
Als een kind tijdens een bezoek aan het kinderdagverblijf, kinderrestaurant, buitenschoolse 
opvang, peuterspeelgroep of peuterspeelzaal schade aanricht, valt dit onder de particuliere 
wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van ouders, ook als het kind onder leiding van een 
personeelslid van sport BSO Zielhorst staat. Dit is geregeld in het Nieuw Burgerlijk Wetboek. 
Kinderen onder de 14 jaar vallen onder verantwoordelijkheid van de ouders. U dient zelf over 
een WA- verzekering te beschikken om aanspraak te kunnen maken op vergoeding als uw 
kind schade aan anderen of aan spullen van anderen. 
  



 
 
 
9. Verschillende pakketten 
9.1. Totaalpakket:  
Schoolweken (40) + vakantieweken (12) inclusief studiedagen (8) 
De tijden kunnen verschillen per school, maar het uurtarief blijft het zelfde. 
Wanneer de school zich niet op loopafstand van de BSO bevindt, worden er vervoerskosten 
in rekening gebracht. Het uurtarief stijgt bij het totaalpakket €0,50 en bij het 
schoolwekenpakket €1,-. 
 
Totaalpaket 
Schoolweken (40) 
Vakantie weken (12) 
Dag Tijd  Schoolwk. Uren Tijd Vak. Uren Uur prijs P.m. 

Ma. 14:00 - 18:30  40 4,5 07:30 - 18:30 8 11 € 6,50 € 169.00 

Di. 14:00 - 18:30  40 4,5 07:30 - 18:30 8 11 € 6,50 € 169.00 

Wo. 14:00 - 18:30  40 4,5 07:30 - 18:30 8 11 € 6,50 € 169.00 

Do. 14:00 - 18:30  40 4,5 07:30 - 18:30 8 11 € 6,50 € 169.00 

Vr. 14:00 - 18:30  40 4,5 07:30 - 18:30 8 11 € 6,50 € 169.00 
 
Schoolweken Pakket:  
Schoolweken (40) 
Dag Tijd Schoolwk. Uren Uur prijs P.m.  

Ma. 14:00 - 18:30 40 4,5 € 7,50 € 112.50  

Di. 14:00 - 18:30 40 4,5 € 7,50 € 112.50  

Wo. 14:00 - 18:30 40 4,5 € 7,50 € 112.50  

Do. 14:00 - 18:30 40 4,5 € 7,50 € 112.50  

Vr. 14:00 - 18:30 40 4,5 € 7,50 € 112.50  
 
Vakantie Pakket 
Vakantieweken (12)  
Dag Tijd Vak. Uren Uur prijs P.m. 

Ma. 07:30 - 18:30 12 11 € 7,00 € 77,00 

Di. 07:30 - 18:30 12 11 € 7,00 € 77,00 

Wo. 07:30 - 18:30 12 11 € 7,00 € 77,00 

Do. 07:30 - 18:30 12 11 € 7,00 € 77,00 

Vr. 07:30 - 18:30 12 11 € 7,00 € 77,00 

      
Incidentele opvang 
€7.50 per uur. 
 



‘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij deze pakketten is er van uitgegaan dat een school in de school weken om 14:00 uit is. 
Wanneer een school eerder of later uit is worden het aantal uren per dag anders dus de prijs 
per maand ook. De uurprijs blijft hetzelfde. 
 
 


