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11.1 Artikelen contract tot bemiddeling GOB-vraagouders

Artikelen ‘contract tot bemiddeling GOB-vraagouders’
Artikel 1
De Algemene Voorwaarden Gastouderopvang zijn van toepassing op deze overeenkomst. De
AVG zijn verstrekt voorafgaand aan de ingang van deze overeenkomst. De ouder(s)
verklaart/verklaren de Algemene Voorwaarden Gastouderopvang te hebben ontvangen en
met de inhoud daarvan in te stemmen.
Artikel 2
De gastouder bepaalt haar eigen uur-prijs en kan hierbij gebruik maken van de
adviesprijzen per uur die het GOB voorstelt. Het GOB is wettelijk verplicht de
adviesprijzen per uur vast te leggen. De adviesprijs per uur hangt onder andere af van de
opleiding en ervaring van de gastouder. De adviesprijs voor de af te nemen
gastouderopvang is € 5,05 + € 2,04 bemiddelingskosten per uur (uurprijs 2020:). De
ouder(s) is/zijn de gastouder de in de overeenkomst overeengekomen vergoeding, inclusief
latere verhogingen, verschuldigd. Daartoe behoort eventueel ook een afspraak over de
door de gastouder te declareren onkosten.
Artikel 3
Het GOB verzorgt de wettelijk verplichte kassiersfunctie en verzorgt de doorgeleiding van
gelden.
Artikel 4
Indien de ouder(s) in de toekomst meer van zijn/haar/hun kinderen wenst/wensen te laten
opvangen door de gastouder die de opvang verzorgt van het in artikel 2 vermelde kind, dan
valt de opvang van die kinderen onder de werking deze overeenkomst zonder dat daar een
nadere overeenkomst voor noodzakelijk is. De gegevens al bedoeld in artikel 2 worden
schriftelijk vastgelegd. Indien het GOB dat wenst is/zijn ouders gehouden om per volgend
kind een overeenkomst met het GOB aan te gaan.
Artikel 5
De ouder(s) is (zijn) verplicht het GOB te informeren over wijzigingen in de tussen
gastouder en ouder(s) overeengekomen vergoeding voor de kinderopvang door de
gastouder.
Artikel 6
Het GOB draagt geen directe verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de kinderopvang
door de gastouder.
Artikel 7
Elke verandering in omstandigheden van de ouder die relevant is voor de bemiddeling bij
en/of begeleiding door het GOB ten aanzien van de opvang en verzorging van het kind door
de gastouder, wordt direct doorgegeven aan het GOB.
Artikel 8
De ouder(s) verklaart/verklaren een adequate verzekering voor het kind te hebben
gesloten/dan wel willen sluiten voor de dekking van schade aan derden.
Artikel 9
De ouder(s) verleent/verlenen het GOB toestemming tot automatische incasso voor de aan
de gastouder en het GOB verschuldigde bedragen en vergoedingen.
Artikel 10
De ouder(s) kan/kunnen deze overeenkomst tot bemiddeling schriftelijk opzeggen, met
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inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
Artikel 11
De ouder(s) geeft (geven) hierbij toestemming tot inzage in de van hem/haar vastgelegde
gegevens in de administratie van het GOB door de controlerende organisatie van de
kinderopvang: de GGD.
Artikel 12
Met de ondertekening van het contract verklaart (verklaren) de ouder(s) zich akkoord met
de bepalingen in het Privacy statement, in te zien op de website van de Stichting
Kinderopvang Haren.
Artikel 13
De ouder(s) verklaart (verklaren) het inschrijfformulier van het GOB volledig en naar
waarheid te hebben ingevuld.
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