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Betalingsvoorwaarden De Kleine Wereld   
  
De Kleine Wereld 
Servicekantoor gevestigd aan de:   
Johannes Vermeerstraat 63  
1071 DN Amsterdam  
www.dekleinewereld.nl   
info@dekleinewereld.nl   
Handelsregister Kamer van Koophandel Amsterdam: 34187933   
  
BETALINGSVOORWAARDEN   
Deze betalingsvoorwaarden vormen een geheel met de Algemene Voorwaarden van De Kleine 
Wereld kinderopvang, zoals gedeponeerd onder nummer 34187933 bij de Kamer van Koophandel 
Amsterdam.   

a) Per kind wordt door contractant met De Kleine Wereld een 
plaatsingsovereenkomst afgesloten, waarin een periode en een tarief is 
overeengekomen. De overeengekomen plaatsing heeft betrekking op een locatie 
en een aantal dagen opvang per week, conform de openingstijden van de locatie. 
Bij wijziging in locatie, duur en/of afname ontvang contractant een nieuwe, 
aangepaste offerte/overeenkomst waarin de betreffende wijziging is 
vastgelegd.   

b) Het tarief wordt in gelijke bedragen per maand in rekening gebracht, 
onafhankelijk van het werkelijke aantal dagen opvang in die maand.   

c) De Kleine Wereld zal, indien is gekozen voor automatische incasso, het 
verschuldigde maandbedrag, rond de 28ste dag van elke opvangmaand van de 
rekening van contractant afschrijven.   

d) De betaling geschiedt eens per maand uiterlijk op de 28e van de betreffende 
maand. Door ondertekening van de plaatsingsovereenkomst wordt De Kleine 
Wereld door contractant gemachtigd om de verschuldigde bedragen te 
incasseren. De contractant dient zorg te dragen voor voldoende saldo. Indien 
een incassoafschrijving wordt geweigerd of gestorneerd, dient de contractant 
per omgaande zelf voor betaling zorg te dragen. Wanneer een incassoafschrijving 
wordt geweigerd of gestorneerd is De Kleine Wereld gerechtigd bij de volgende 
factuur administratiekosten, conform onderstaande staffel, in rekening te 
brengen.   

1. 1e weigering/storno in een kalenderjaar : nihil   
2. 2e weigering/storno in een kalenderjaar : € 2,50 administratiekosten  
3. vanaf de 3e weigering/storno in een kalenderjaar : € 5 

administratiekosten   
  
Wanneer na een geweigerde of gestorneerde incasso niet per omgaande zelf voor betaling 
zorg wordt gedragen zendt De Kleine Wereld een betalingsherinnering conform onderdeel F 
van deze Betalingsvoorwaarden.  

e) De contractant is in verzuim na het verstrijken van de hier genoemde 
betaaldatum of wanneer niet binnen 5 werkdagen na geweigerde of 
gestorneerde incasso voor betaling is zorg gedragen. De Kleine Wereld zendt na 
het verstrijken van de betaaldatum een betalingsherinnering en is gerechtigd bij 
de volgende factuur administratiekosten, conform onderstaande staffel, in 
rekening te brengen.   
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1. 1e betalingsherinnering in een kalenderjaar : nihil   
2. 2e betalingsherinnering in een kalenderjaar : € 5 administratiekosten  
3. Vanaf de 3e betalingsherinnering in een kalenderjaar : € 10 

administratiekosten   
  

f) Bij overschrijding van de betaaltermijn kan , zonder dat daartoe een 
ingebrekestelling is vereist, de wettelijke rente in rekening worden gebracht. De 
Kleine Wereld behoudt zich het recht voor de vordering bij verzuim van de 
contractant uit handen te geven aan een incassokantoor. In dat geval zijn alle 
gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten voor rekening van de contractant.  

g) Indien de contractant bij de nakoming van zijn/haar verplichtingen, 
voortvloeiende uit de overeenkomst in gebreke blijft, behoudt De Kleine Wereld 
zich het recht voor de opvang op te schorten. Het kind waarop deze 
overeenkomst betrekking heeft wordt de toegang tot de betreffende 
kinderopvanglocatie ontzegd. Voorts kan De Kleine Wereld, indien contractant in 
de betalingsverplichting tekortschiet, om die reden gebruikmaken van haar 
bevoegdheid deze overeenkomst op te zeggen. De Kleine Wereld zal bij 
opzegging van de overeenkomst om reden van niet-nakoming door contractant, 
de overeengekomen opzegtermijn in acht nemen. Over de opzegtermijn dienen 
de opvangkosten te worden voldaan.   

h) Voor het beëindigen van de plaatsingsovereenkomst geldt, ongeacht de 
ingangsdatum, een opzegtermijn van 1 maand.   

i) Beëindiging van de overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk (per post of via 
email:planning@dekleinewereld.nl) en wordt compleet door bevestiging van De 
Kleine Wereld .   

j) Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst en iedere aanbieding en/of 
offerte tussen De Kleine Wereld en de contractant, tenzij van deze voorwaarden 
door partijen volgens schriftelijke overeenkomst is afgeweken. Indien een 
bepaling uit deze betaalvoorwaarden conflicteert met een bepaling uit de 
Algemene Voorwaarden, dan prevaleert de bepaling uit deze 
betaalvoorwaarden.  

 


