
Voorwaarden van Stichting Peuterspeelzaal Teddy.

Plaatsingsprocedure/ Plaatsingsvoorwaarden 

 Ouders kunnen via een inschrijfformulier hun kind vanaf de geboorte inschrijven.
 U betaalt voor inschrijving van uw peuter eenmalig een bedrag van € 15.00. Na ontvangst 

van het inschrijfformulier innen wij het inschrijfgeld via een automatische incasso. Zodra de 
incasso heeft plaatsgevonden staat uw kind officieel ingeschreven voor de peuterspeelzaal.

 Zodra er een plekje vrij komt bij de peuterspeelzaal krijgt u bericht.
 Peuters kunnen vanaf de leeftijd van 2 jaar op de peuterspeelzaal worden geplaatst.

De betaling voor de peuterspeelzaal wordt in 12 termijnen per jaar geïnd via een automatische 
incasso. U krijgt, voordat het geld van uw rekening afgeschreven wordt, een factuur via e-mail. 
Ouders dienen ervoor te zorgen dat hun saldo toereikend is. Wanneer u niet via automatische 
incasso betaald, betaald uw wanneer uw kind begint, één maand extra, dit is borg. Dit wordt 
verrekend met de laatste maand na beëindiging of opzegging.  Bij betalingsachterstand kan uw 
peuter de toegang tot de peuterspeelzaal ontzegt worden totdat de openstaande bedragen betaald 
zijn. 
Incidentele afname van een extra ochtend, indien mogelijk, kost €  30,00.

Vakanties 
Voor de peuterspeelzaal worden alle vakanties en feestdagen doorbetaald, met uitzondering van de 
maand juli of augustus, afhankelijk van hoe de zomervakantie valt. De vakanties lopen gelijk met de 
vakanties van de Willem Alexanderschool in Amstelveen en worden ruim van tevoren 
bekendgemaakt. Indien uw peuter buiten de zomersluiting om niet op de speelzaal komt, dan moet 
tijdens deze afwezigheid gewoon worden doorbetaald.

Opzegtermijn 
De eerste maand op de peuterspeelzaal is een wederzijdse proeftijd. Als uw kind moeilijk kan 
wennen is het soms beter om het speelzaalbezoek nog even uit te stellen. In dat geval worden alleen 
de dagdelen in rekening gebracht waarop uw zoon of dochter de speelzaal bezocht. In alle overige 
situaties geldt een opzegtermijn van een maand met ingang van de 1e dag van de maand. Opzeggen 
moet altijd schriftelijk gebeuren. Zonder schriftelijke opzegging gaan wij ervan uit dat uw kind tot de 
leeftijd van 4 jaar de speelzaal bezoekt.

Ziekte 
De ouderbijdrage voor de peuterspeelzaal moet bij ziekte van uw kind worden doorbetaald. Als het 
ernaar uitziet dat uw kind langdurig ziek zal zijn adviseren wij u de opvang schriftelijk op te zeggen. U 
dient hierbij rekening te houden met een opzegtermijn van een maand. Het is mogelijk kinderen die 
wegens ziekte opzeggen op de eventuele wachtlijst te plaatsen, zodat zij na herstel, met voorrang, 
weer geplaatst kunnen worden.

Verantwoordelijkheid voor de kinderen                                                                                                             
Tijdens het komen en verlaten van het gebouw, zijn de ouders verantwoordelijk voor hun kind(eren). 
Ook in de ruimte van de peuterspeelzaal zijn de ouders, als zij aanwezig zijn, verantwoordelijk voor 
hun kind(eren). Als de ouder de peuterspeelzaal verlaat nemen de leidsters die verantwoordelijkheid 
over. 


