Betalingsvoorwaarden overblijven
1.

Voor het door Kober kinderopvang aangeboden overblijven op school is de contractant
periodiek een vergoeding verschuldigd volgens het meest recent bekendgemaakte en in
werking getreden overblijftarief, dat opvraagbaar is bij Kober kinderopvang. Genoemd
bedrag is te allen tijde verschuldigd, wanneer men gebruik maakt van het overblijven. Dit
bedrag wordt ook in rekening gebracht als u uw kind(eren) niet op tijd afmeldt voor het
overblijven.

2.

Annulering van de overblijfplaats dient via Mijn Kober te geschieden, voor 10.00u op de
betreffende overblijfdag.

3.

Indien de contractant overeenkomt dat Kober kinderopvang delen van de nota direct aan
derden factureert, blijft de contractant te allen tijde verantwoordelijk voor de gehele
betaling van de overblijfplaats.

4.

Het overblijftarief is exclusief het eventueel wettelijk verplichte BTW percentage, tenzij
anders vermeld.

5.

Betaling geschiedt periodiek en achteraf, dus nadat het overblijven heeft plaatsgevonden.

6.

Betaling van de factuur dient zonder korting of schuldvergelijking te geschieden binnen 14
dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de wederpartij van rechtswege,
zonder dat er sommatie en/of ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Indien is
overeengekomen dat betaling in termijnen dient te geschieden, is de schuldenaar van
rechtswege in verzuim indien betaling niet uiterlijk op de in de overeenkomst aangegeven
vervaldagen heeft plaatsgevonden. Bij niet-nakoming van de getroffen regeling, dat wil
zeggen indien een betaling niet of niet tijdig is ontvangen, vervalt de regeling en zal al
hetgeen verschuldigd is worden opgeëist en terstond rechtsmaatregelen worden genomen.

7.

In geval van verzuim van de schuldenaar in het vorige lid bedoeld, treden de navolgende
gevolgen in:
a.

De schuldenaar is wettelijke rente verschuldigd over de openstaande vordering, zoals
bedoeld in 6: 119 BW.

b.

Kober kinderopvang is gerechtigd de vordering uit handen te geven en de kosten
daarvan integraal te verhalen op de schuldenaar. De buitengerechtelijke
incassokosten bedragen 15% over de verschuldigde hoofdsom, met een minimum
van € 40,- zoals genoemd in lid 4 van artikel 6: 96 BW. Een en ander onverminderd
het recht ter zake nakoming of ontbinding al dan niet met volledige
schadevergoeding te vorderen.
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8.

Indien de contractant in strijd handelt met een of meer van de bepalingen van deze
overeenkomst, daaronder doch niet slechts begrepen de behoorlijke en stipte betaling van
alle bedragen welke hij aan Kober kinderopvang verschuldigd is, of in geval de contractant
failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, of indien een of meer van zijn
goederen is of worden in beslag genomen, dan zal Kober kinderopvang gerechtigd zijn om
hetzij het herstel van zodanige overtreding, of strijdige behandeling te verlangen of – naar
keuze van Kober kinderopvang – deze overeenkomst terstond en met onmiddellijke ingang te
beëindigen.

9.

Kober kinderopvang is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze
wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip. Kober kinderopvang zal de
gewijzigde voorwaarden op verzoek toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is
medegedeeld treden wijzigingen jegens de contractant in werking zodra hem de wijziging is
medegedeeld.
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