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Toepasselijkheid Aanvullende Voorwaarden Junis Kinderopvang
In de Aanvullende Voorwaarden zijn bepalingen opgenomen ter aanvulling op de
geldende Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang van de Branchevereniging
Maatschappelijke Kinderopvang.
De Aanvullende Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor
dagopvang en buitenschoolse opvang tussen Junis Kinderopvang en de Ouder. Bij
eventuele aanpassingen in de plaatsing (locatie, aantal dagdelen, type kinderopvang)
blijven de Algemene Voorwaarden en Aanvullende Voorwaarden onverkort van
toepassing.
De meest recente versie van de Algemene en Aanvullende Voorwaarden is bepalend.
Deze zijn te vinden op www.junis.nl.
Individuele afwijkingen, met inbegrip van aanvullingen dan wel uitbreiding van de
Algemene Voorwaarden en de Aanvullende Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing
indien deze schriftelijk met de Ouder zijn overeengekomen.

Betaling / niet tijdige betaling
Voor de beschikbaar gestelde opvangplaats zoals vastgelegd in de Overeenkomst,
ongeacht of deze slechts voor een deel of in het geheel niet wordt benut, is de Ouder het
overeengekomen tarief verschuldigd. Het tarief dient maandelijks zonder korting,
verrekening of opschorting tijdig te worden voldaan op de door Junis aan te geven wijze.
Als de Ouder toestemming voor automatische incasso heeft gegeven dan vindt
incassering plaats op de eerste werkdag van de opvangmaand. Indien de betaling niet
plaatsvindt via automatische incasso dient de Ouder er voor zorg te dragen dat het
factuurbedrag voor de 1e van de maand op de rekening van Junis staat.
Extra opvang buiten de overeengekomen uren zoals vastgelegd in de Overeenkomst
wordt achteraf gefactureerd.
Bij beëindiging van de Overeenkomst vindt geen herberekening plaats van te veel of te
weinig afgenomen uren.

Artikel 3 Kosten bij annulering
3.1.
Bij annulering van de plaatsing na ondertekening, maar binnen 1 maand vóór de
ingangsdatum van de Overeenkomst zijn annuleringskosten verschuldigd ter hoogte van 1
x het overeengekomen maandtarief,
3.2.
Er zijn geen opzeg- of annuleringskosten verschuldigd in geval van overlijden van het
kind.

Artikel 4. Aansprakelijkheid Junis
4.1.
Junis heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Junis sluit iedere
aansprakelijkheid, hoe ook ontstaan, door wie ook ingesteld, voor welke schade dan ook
nadrukkelijk uit, behoudens en voor zover de schade wordt gedekt door de
aansprakelijkheidsverzekering en daadwerkelijk door de verzekeringsmaatschappij zal
worden vergoed. Indien gewenst kan de Ouder een kopie van de polisvoorwaarden bij
Junis opvragen. Deze zal kosteloos worden verstrekt.

Artikel 5. Overmacht
5.1.
Storingen door overmacht, (zoals o.a. oorlog, mobilisatie, onlusten, pandemie,
overstroming, stagnatie in of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven,
brand en andere ongevallen, stakingen, optreden van werknemersorganisaties welke de
normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs
onmogelijk maken) ontslaan Junis van het nakomen van de uitvoeringsplicht, zonder dat
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de Ouder uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten of
schaden kan doen gelden.
Artikel 6. Aanpassen Aanvullende Voorwaarden Junis
6.1.
Junis houdt zich het recht voor de Aanvullende Voorwaarden Junis te wijzigingen conform de
Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang van de Branchevereniging Maatschappelijke
Kinderopvang. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.
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