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Inleiding 

 
Dit document bevat de Aanvullende algemene voorwaarden van IRIS Opvang. Deze 
voorwaarden vormen een aanvulling op de Algemene voorwaarden van de branche 
kinderopvang in Nederland. 
 
Algemene voorwaarden scheppen duidelijkheid over de rechten en plichten over en 
weer. Zo weten we, opvangorganisatie en ouder/verzorger, waar we op kunnen rekenen. 
Transparantie vinden wij belangrijk. Daarom maken wij gebruik van de Algemene 
voorwaarden zoals die zijn opgesteld door de Branchevereniging Maatschappelijke 
Kinderopvang. Deze set Algemene voorwaarden geldt voor alle leden van de 
branchevereniging. Op de website van BMK vind je een toelichting op deze Algemene 
voorwaarden. 
 
In de aanvullende algemene voorwaarden zijn voorwaarden vastgelegd die specifiek 
gelden binnen IRIS Opvang. In dit deel van de algemene voorwaarden zijn bijvoorbeeld 
onze openingstijden vastgelegd, en onze regels rondom het bieden van buitenschoolse 
opvang tijdens vakanties of studiedagen van school. Bij afsluiten van een overeenkomst 
voor kinderopvang bieden deze aanvullende voorwaarden helderheid over wat we van 
elkaar kunnen verwachten.  
 
Henk ter Wee en Gerard Wolters 
College van Bestuur, IRIS Onderwijs & Opvang 

  

https://www.maatschappelijkekinderopvang.nl/dienstverlening-en-bedrijfsvoering-kinderopvang-organisatie-ondernemer/algemene-voorwaarden-kinderopvang/#nieuwsdossier
https://www.maatschappelijkekinderopvang.nl/dienstverlening-en-bedrijfsvoering-kinderopvang-organisatie-ondernemer/algemene-voorwaarden-kinderopvang/#nieuwsdossier
https://www.maatschappelijkekinderopvang.nl/dienstverlening-en-bedrijfsvoering-kinderopvang-organisatie-ondernemer/algemene-voorwaarden-kinderopvang/#nieuwsdossier
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Aanvullende algemene voorwaarden IRIS Opvang 

Versie april 2022, van toepassing op contracten aangegaan met IRIS Opvang. 
 

Artikel 1 Definities 
In deze Aanvullende algemene Voorwaarden wordt, in aanvulling op de begrippenlijst in 
deel 1, artikel 1 verstaan onder: 
 
Aanvangsdatum: De overeengekomen datum waarop de 

Kinderopvang aanvangt. 
  
Annulering: Het stopzetten van het contract tussen de datum 

waarop het contract is aangegaan (ingangsdatum), 
maar voordat het kind gestart is in de opvang (start- 
of aanvangsdatum).   

  
Branchevoorwaarden: De Algemene voorwaarden voor Kinderopvang 

dagopvang en buitenschoolse opvang 2016 
  
Buitenschoolse opvang: Kinderopvang verzorgd door een kindercentrum 

voor kinderen in de leeftijd dat ze naar het 
basisonderwijs kunnen gaan, waarbij opvang wordt 
geboden voor of na de dagelijkse schooltijd, evenals 
gedurende vrije dagen of middagen en in de 
schoolvakanties. 

  
Dagopvang: Kinderopvang verzorgd door een kindercentrum voor 

kinderen tot de leeftijd waarop zij het basisonderwijs 
volgen. 

  
Ingangsdatum: De datum waarop de overeenkomst is aangegaan. 
  
IRIS Opvang IRIS, Stichting voor Christelijke Kindcentra. 
  
Kindercentrum: Een voorziening waar kinderopvang plaatsvindt 

(anders dan gastouderopvang). 
  
Kinderopvang: Het bedrijfsmatig of anders dan om niet verzorgen, 

opvoeden en bijdragen aan de ontwikkeling van 
kinderen tot de eerste dag van de maand waarop 
het voortgezet onderwijs voor de kinderen begint. 

  
Ouder: De bloed- of aanverwant in opgaande lijn of 

pleegouder van het kind op wie de kinderopvang 
betrekking heeft. 

  
Ouderportaal: het online ouderportaal dat binnen IRIS Opvang 

gebruikt wordt inclusief de bijbehorende app 
  
Overeenkomst: De overeenkomst van de kinderopvang tussen de 

ouder en IRIS Opvang. 
  
Partijen: IRIS Opvang en de ouder. 
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Schriftelijk: Onder schriftelijk wordt ook ‘elektronisch’ verstaan, 

tenzij de wet zich daartegen verzet. 
 

Artikel 2 Toepasselijkheid  
1. Deze Aanvullende algemene voorwaarden (deel 2 van de “Algemene voorwaarden” 

van IRIS Opvang) zijn van toepassing op de producten en/of diensten van IRIS, 
Stichting voor Christelijke Kindcentra (“IRIS Opvang”) en gelden in aanvulling op het 
met de ouder(s)/verzorger(s) (“de contractouder” of “de ouder”) gesloten contract 
kinderopvang (het “contract”) en de Algemene voorwaarden voor Kinderopvang 
dagopvang en buitenschoolse opvang 2016 (de “Branchevoorwaarden”). Bij 
strijdigheid tussen het contract en deze Algemene voorwaarden prevaleert de inhoud 
van het contract. 

2. Ten aanzien van contracten die IRIS Opvang en de ouder(s)/verzorger(s) voor 
peuteropvang, niet zijnde dagopvang, aangaan, kunnen per vestiging deels andere 
voorwaarden gelden. Indien van toepassing, is informatie hieromtrent te raadplegen 
in het informatieboekje van de vestiging en/of de website van IRIS Opvang.  

 

Artikel 3 Communicatie via ouderportaal 
1. Om te communiceren met ouders gebruikt IRIS Opvang een ouderportaal met 

bijbehorende ouderapp. Als ouder een contract met ons afsluit, gaan we ervan uit dat 
de ouder het ouderportaal gebruikt. De ouder kan hiervoor zelf een inlog aanmaken. 
Wanneer het in deze aanvullende algemene voorwaarden over “het ouderportaal” 
gaat bedoelen we daarmee het ouderportaal dat binnen IRIS Opvang gebruikt wordt 
inclusief de bijbehorende app. 

2. IRIS Opvang en de ouder communiceren via het ouderportaal over de opvang van het 
kind.  

3. Ook aanvragen voor extra Opvang en het inzetten van tegoed verlopen via het 
ouderportaal. 

4. Op elke aanvraag in het ouderportaal reageert IRIS Opvang met een goedkeuring of 
afkeuring. Deze aanvragen verwerken wij in de regel één maand voor de datum 
waarop de aanvraag van toepassing is, met uitzondering van bijzondere situaties zoals 
vakanties waarvoor tijdig een aanmelddeadline wordt gecommuniceerd. 

5. Wanneer aanvragen (zeer) kort van te voren worden ingediend, heeft IRIS Opvang in 
de regel minimaal drie werkdagen nodig om een en ander te verwerken. Een door 
ouder/verzorger ingediende aanvraag voor extra opvang staat dus niet gelijk aan 
ontvangst c.q. bevestiging van de aanvraag door de opvanglocatie. 

6. Tot het moment dat de aanvraag is goedgekeurd, kan de aanvraag nog kosteloos 
geannuleerd worden. 

 

Artikel 4 Betaling  
1. Het te betalen jaarbedrag wordt in gelijke bedragen per maand in rekening gebracht, 

ongeacht eventuele minder opgenomen opvangdagen in die maand.  
2. Het verschuldigde maandbedrag, eventueel aanvullend afgenomen producten en/of 

diensten alsmede de kosten van de betalingsherinnering zoals genoemd onder lid 3 
van dit artikel, worden door IRIS Opvang door middel van een doorlopende SEPA-
machtiging van de rekening van de ouder afgeschreven.  

3. IRIS Opvang zal in aanvulling op artikel 17 lid 4 van de Branchevoorwaarden, de 
ouder een extra betalingsmogelijkheid bieden door het verzenden van een tweede 
betalingsherinnering waarvoor IRIS Opvang € 15,- in rekening zal brengen. Na de 
tweede betalingsherinnering treedt bij non-betaling artikel 17 lid 6 van de 
Branchevoorwaarden in werking.  
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Artikel 5 Annulering contract  
Definitie: Annulering betreft het stopzetten van het contract tussen de datum waarop het 
contract is aangegaan (ingangsdatum), maar voordat het kind gestart is in de opvang 
(start- of aanvangsdatum).   
1. Annulering conform artikel 7 van de Branchevoorwaarden kan uitsluitend schriftelijk 

of per e-mail t.a.v. het serviceteam van IRIS Opvang (serviceteam@irisopvang.nl) 
plaatsvinden. Als datum van annulering geldt de datum van ontvangst van de 
annulering door IRIS Opvang. 

2. De hoogte van de annuleringskosten hangt af van het verschuldigde maandbedrag en 
het aantal maanden tussen de datum van ontvangst van de annulering en de 
aanvangsdatum van het contract.  
 
Aantal maanden vóór aanvangsdatum Annuleringskosten 
Méér dan 1 maand € 0,- 
Minder dan 1 maand Het bedrag van de contractueel 

overeengekomen kosten van één maand 
kinderopvang. 

 

Artikel 6 Contractouder en ouderlijk gezag  
1. Het contract tussen IRIS Opvang en ouders c.q. verzorgers wordt aangegaan met één 

van de ouders c.q. verzorgers van het kind (in dit artikel: de ‘contractouder’).  
2. Hierbij is het uitgangspunt van IRIS Opvang dat:  

a. Beide ouders c.q. verzorgers ouderlijk gezag hebben over het kind en de 
contractouder bij het contract beide ouders c.q. verzorgers vertegenwoordigt. De 
contractouder dient er voor in te staan dat alle belangrijke zaken waar het 
ouderlijk gezag op toe ziet, onderling afgestemd worden met de andere ouder 
c.q. verzorger;  

b. Als er sprake is van een verschil van mening tussen de ouders c.q. verzorgers over 
de kinderopvang bij IRIS Opvang, dient de contractouder aan de hand van een 
gerechtelijke uitspraak of echtscheidingsconvenant aan te tonen dat de situatie 
onder a. niet van toepassing is;  

c. Als blijkt dat de andere ouder niet met het ouderlijk gezag over het kind belast is, 
heeft deze ouder op grond van artikel 1:377c van het Burgerlijk Wetboek recht op 
informatie die “belangrijke feiten en informatie die de persoon van het kind of 
diens verzorging en opvoeding betreft”.  

1. De contractouder draagt de verantwoordelijkheid dat betaling conform artikel 4 
plaatsvindt.  

 

Artikel 7 Wijziging en/of einde van het contract  
1. Dit artikel vormt aan een nadere uitwerking van artikel 10 van de 

Branchevoorwaarden. 
2. Een contract met IRIS Opvang kan door de ouder uitsluitend schriftelijk of per e-mail 

t.a.v. het serviceteam van IRIS Opvang (serviceteam@irisopvang.nl) geheel of 
gedeeltelijk worden gewijzigd en/of opgezegd met inachtneming van een wijzigings- 
of opzegtermijn van één maand.  

3. Indien de ouder bij wijziging of opzegging van het contract meer opvanguren heeft 
gebruikt dan waar hij/zij volgens het contract recht op heeft, worden deze 
aanvullende uren door IRIS Opvang in rekening gebracht. Bij wijzigingen en 
opzeggingen waarbij de ouder minder opvanguren heeft gebruikt, vindt geen 
restitutie van reeds betaalde opvanguren plaats.  

4. IRIS Opvang is gerechtigd, indien zij hiertoe genoodzaakt is, om:  
a. een andere vestiging voor opvang van het kind aan te wijzen;  
b. groepen samen te voegen (al dan niet op een andere vestiging); met in de regel 

mailto:administratie@irisopvang.nl
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een aankondigingstermijn van minimaal twee weken. Wanneer er sprake is van 
calamiteiten en/of onvoorziene omstandigheden, kan deze wijziging met 
onmiddellijke ingang plaatsvinden.  

5. Indien de vestiging waar het kind opgevangen wordt, onderdeel wordt van een 
Integraal Kindcentrum (IKC), kunnen hieraan nieuwe voorwaarden voor IRIS Opvang 
verbonden zijn waardoor deze algemene voorwaarden op grond van artikel 31 
gewijzigd kunnen worden.  

6. In aanvulling op artikel 10 lid 3 van de Branchevoorwaarden geldt dat als 
zwaarwegende redenen voor opzegging van de overeenkomst door IRIS Opvang 
tevens worden aangemerkt:  
a. de situatie waarin een of beide ouder(s) c.q. verzorger(s) het gezag over het kind 

verliest/verliezen;  
b. als een Ouder gedurende een periode van 3 maanden of langer geen opvang 

heeft afgenomen binnen een contract voor flexibele opvang. 
 

Artikel 8 Wennen op het kinderdagverblijf/peuteropvang 
1. Indien het kind kosteloos komt wennen op het kinderdagverblijf/peuteropvang vóór 

de daadwerkelijke ingangsdatum van het contract, zijn het contract en de algemene 
voorwaarden reeds van toepassing.  

2. Het wennen op het kinderdagverblijf/peuteropvang vindt plaats gedurende één 
ochtend- of middagdeel, tenzij er naar oordeel van de IRIS Opvang zwaarwegende 
argumenten zijn om dit uit te breiden tot twee dagdelen. 

3. Het wennen vindt plaats binnen de wenperiode. Deze wenperiode gaat in op het 
moment van ondertekening van het contract door Ouder en eindigt op de 
aanvangsdatum van de overeengekomen kinderopvang/peuteropvang. 

 

Artikel 9 Start van de opvang 
1. Pas als het ondertekende contract door IRIS Opvang ontvangen is, kan de opvang van 

het kind (hieronder valt ook het wennen bij de kinderdagopvang en peuteropvang) bij 
IRIS Opvang gestart worden.  

 

Artikel 10 Wijzigen extra producten- en dienstenaanbod of openingstijden  
1. In aanvulling op artikel 15 lid 1 van de Branchevoorwaarden geldt dat IRIS Opvang het 

contract ten aanzien van extra producten of diensten (zoals onder meer vervroegde 
opvang, voorschoolse opvang, incidentele opvang, flexibele opvang, opvang om de 
week, halve dagopvang, verlengde opvang en opvang tot een bepaald tijdstip en 
vervoer) en/of openingstijden wegens zwaarwegende redenen - al dan niet per 
vestiging - eenzijdig kan wijzigen of beëindigen gedurende de looptijd van de 
overeenkomst.  

2. Zodra het contract van een door de ouder afgenomen product, dienst of openingstijd 
van de vestiging in de zin van artikel 7 lid 1 gewijzigd of beëindigd wordt, is IRIS 
Opvang verplicht de ouder daarvan op de kortst mogelijke termijn en minimaal één 
maand voor de wijzigings- of einddatum daarvan op de hoogte te stellen. In dat geval 
krijgt de ouder, indien mogelijk, een aanbod om het contract om te zetten naar 
andere beschikbare producten of diensten. Indien er geen mogelijkheden zijn voor 
omzetting van het aanbod, zal de ouder conform artikel 15 lid 3 van de 
Branchevoorwaarden de bevoegdheid hebben om de overeenkomst te ontbinden met 
ingang van de dag waarop de wijziging in werking treedt. 

 

Artikel 11 Openingstijden en sluitingstijden  
1. De vestigingen zijn in beginsel gesloten op zaterdag, zondag en op de algemeen 

erkende feestdagen.  
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2. De ouder is gehouden het kind elke opvangdag uiterlijk op de afgesproken ophaaltijd 
bij de vestiging op te (laten) halen, tenzij het kind op grond van (schriftelijke) 
afspraken tussen de ouder en de vestiging zonder begeleiding de vestiging mag 
verlaten.  

3. Indien de ouder zich niet houdt aan de afgesproken haal- en brengtijden volgens het 
contract is IRIS Opvang gerechtigd extra kosten in rekening te brengen.  

4. Wanneer ouder een overdracht wenst te ontvangen, betekent dit dat ouder ten 
minste 15 minuten voor eindtijd van het overeengekomen dagdeel aanwezig is.  

5. Indien de schooltijden wijzigen, is IRIS Opvang gerechtigd om de opvanguren van de 
buitenschoolse opvang hierop aan te passen en zal de wijziging in de opvangkosten 
via een nieuw contract aan de ouder bevestigd worden. 

 

Artikel 12 Afmelding bij ziekte van kind 
1. Ouder draagt er zorg voor dat een ziek kind wordt afgemeld via het ouderportaal. Dit 

gebeurt bij voorkeur voor aanvang van de Opvang. 
 

Artikel 13 Compenseren (het ruilen van dagen) bij vaste contracten 
1. Als het kind afwezig is na afmelding, bijvoorbeeld vanwege vakantie of ziekte, 

kunnen in overleg met IRIS Opvang de niet-gebruikte opvanguren drie maanden vóór 
tot drie maanden na (onafhankelijk van het kalenderjaar) de oorspronkelijke 
opvangdatum de afgemelde dag alsnog worden opgenomen (‘ruilen’).  

2. Een afmelding wordt omgezet in ruiltegoed als de afmelding minimaal 7 maal 24 uur 
vóór het opvangmoment plaatsvindt. 

3. Afmelding en ruiling zijn niet mogelijk op nationale feestdagen waarop de opvang 
gesloten is. Deze feestdagen worden ook niet financieel gecompenseerd. 

4. Als een afmelding een opvangmoment betreft dat binnen 7 maal 24 uur na afmelding 
plaatsvindt, wordt dit niet omgezet in ruiltegoed en niet financieel gecompenseerd. 

5. Eenmaal geruilde uren kunnen niet nogmaals worden geruild. 
6. Ruilen is alleen mogelijk zolang de bezetting (van kinderen c.q. pedagogisch 

medewerkers) op de vestiging het toelaat, er geen extra pedagogisch medewerkers 
hoeven worden ingezet en de ruiling valt binnen de looptijd van het contract. Voor 
peuteropvang geldt dat er niet vaker dan één keer per twee maanden geruild kan 
worden. Wegens het ontbreken van flexibele opvang binnen deze opvangsoort, zijn 
de ruilingsmogelijkheden namelijk zeer beperkt. 

7. Uren die niet binnen de eerstgenoemde termijn van lid 1 zijn geruild, vervallen.  
8. Ruiltegoed van de ene opvangsoort is niet inzetbaar bij een andere opvangsoort. 
9. Ruiltegoed is niet overdraagbaar van het ene kind naar het andere kind. 
10. Niet gebruikt ruiltegoed wordt niet financieel gecompenseerd.  
11. Is het kind naar het oordeel van IRIS Opvang gedurende een langere periode ernstig 

ziek (wat moet blijken uit een door de ouder aan IRIS Opvang te overleggen 
medische verklaring), dan kan IRIS Opvang een ziekteverlofperiode van maximaal drie 
maanden toekennen. Gedurende deze periode kan er geen gebruik worden gemaakt 
van de opvang. IRIS Opvang zal bij de toekenning van dit ziekteverlof een voorstel 
doen om in die periode ouder financieel tegemoet te komen voor de niet-afgenomen 
opvang.  

 

Artikel 14 Aan- en afmelden bij een flexibel contract 
Definitie: Flexibele opvang is een dienst binnen de kinderdagopvang en de 
buitenschoolse opvang, waarbij uitsluitend opvang wordt geboden op aanvraag van een 
ouder binnen een flexibel contract. Indien en zolang de bezetting (van kinderen c.q. 
pedagogisch medewerkers) van de vestiging het naar oordeel van IRIS Opvang toelaat, 
kan de ouder flexibele opvang afnemen. Indien de ouder akkoord is, kan flexibele 
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opvang plaatsvinden binnen een andere groep of op een andere vestiging van IRIS 
Opvang.  
1. Voor flexibele afname geldt een minimale afname van twee dagen per maand. 

Wanneer deze afname gedurende drie maanden niet wordt aangevraagd door ouders, 
behoudt IRIS Opvang zich het recht voor het flexibel contract te beëindigen, conform 
het bepaalde in artikel 6c. 

2. Aanmelden bij flexibele opvang dient tenminste 7 x 24 uur van tevoren plaats te 
vinden via het ouderportaal.  

3. Flexibele opvang kan alleen worden afgenomen in de vorm van vooraf door IRIS 
Opvang aangewezen dagdelen. 

4. Afmelding bij flexibele opvang dient tenminste 7 x 24 uur van tevoren plaats te 
vinden via het ouderportaal. Alleen dan wordt de afgemelde opvang niet in rekening 
gebracht. 

5. Ruilen is bij een flexibel contract niet mogelijk. Wanneer een ouder een andere 
opvangdatum wenst dan oorspronkelijk gepland, moet gebruik worden gemaakt van 
afmelden en opnieuw aanmelden.  

  

Artikel 15 Incidentele extra opvang afnemen naast een vast contract 
Definitie: Incidentele extra opvang is een dienst binnen de kinderdagopvang en de 
buitenschoolse opvang, waarbij opvang wordt geboden op aanvraag van een ouder naast 
de vooraf afgesproken opvang binnen het contract. Indien en zolang de bezetting (van 
kinderen c.q. pedagogisch medewerkers) van de vestiging het naar oordeel van IRIS 
Opvang toelaat, kan de ouder incidentele extra opvang afnemen. Indien de ouder 
akkoord is, kan IRIS Opvang besluiten om de incidentele extra opvang te laten 
plaatsvinden binnen een andere groep of op een andere vestiging van IRIS Opvang.  
1. Incidentele extra opvang kan worden afgenomen door de ouder in aanvulling op een 

vast contract.  
2. Voor incidentele extra opvang in het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang 

betaalt de ouder ofwel het tarief van een flexibel contract, ofwel ouder betaalt met 
ruiltegoed. 

3. Voor incidentele extra opvang in de peuteropvang betaalt de ouder ofwel het tarief 
voor peuteropvang, ofwel ouder betaalt met ruiltegoed. 

4. Aanmelden voor incidentele extra opvang dient tenminste 7 x 24 uur van tevoren 
plaats te vinden via het ouderportaal. Incidentele extra opvang kan alleen worden 
afgenomen in de vorm van vooraf door IRIS Opvang aangewezen dagdelen. 

5. Afmelding bij incidentele extra opvang dient tenminste 7 x 24 uur van tevoren plaats 
te vinden via het ouderportaal. Alleen dan wordt de afgemelde opvang niet in 
rekening gebracht. 

6. Ruilen is bij incidentele extra opvang niet mogelijk. Wanneer een ouder een andere 
opvangdatum wenst dan oorspronkelijk gepland, moet gebruik worden gemaakt van 
afmelden en opnieuw aanmelden.  
 

Artikel 16 Voorschoolse, vervroegde en verlengde opvang  
Definitie: Voorschoolse opvang is een dienst waarbij in de schoolweken voor de 
openingstijd van de basisschool opvang wordt geboden. Vervroegde opvang is een dienst 
waarbij opvang wordt geboden een heel of half uur voor de reguliere openingstijd van de 
vestiging. Vervroegde opvang op de buitenschoolse opvang is alleen mogelijk in de 
vakantieweken. Verlengde opvang is een dienst waarbij opvang wordt geboden een heel 
of half uur na de reguliere sluitingstijd van de vestiging.  
1. Voorschoolse, vervroegde en/of verlengde opvang wordt niet op alle vestigingen 

en/of alle dagen aangeboden.  
2. Indien en zolang er naar de mening van IRIS Opvang voldoende kinderen per 

opvangtijdstip op eenzelfde vestiging gebruik maken van deze diensten en er 
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voldoende personeel beschikbaar is, wordt er voorschoolse, vervroegde en/of 
verlengde opvang aangeboden.  

3. Vervroegde of verlengde opvang kan in aanvulling op het contract worden 
overeengekomen. Op vervroegde opvang en verlengde opvang kan door IRIS Opvang 
een ander uurtarief dan het normale contracttarief van toepassing worden verklaard. 

4. Bij opvangtijden buiten de normale werktijden volgens de CAO Kinderopvang kan 
door IRIS Opvang een toeslag op het uurtarief in rekening worden gebracht. 

 

Artikel 17 Opvang om de week 
Definitie: Opvang om de week is een dienst binnen de kinderdagopvang en de 
buitenschoolse opvang, waarbij de ouder de ene week wel opvang en de andere week 
geen opvang afneemt. Indien en zolang de bezetting (van kinderen c.q. pedagogisch 
medewerkers) het naar oordeel van IRIS Opvang toelaat, kan de ouder opvang om de 
week afnemen.  
1. Bovenstaande dienst is maatwerk. De dienst is in beginsel een dienst van tijdelijke 

aard. Hoe lang deze tijdelijke dienst kan worden voortgezet, is geheel afhankelijk van 
de bezetting op de betreffende locatie.  

2. Ouders die elke week opvang willen afnemen, krijgen voorrang op ouders die om de 
week opvang afnemen. Wanneer zich een ouder meldt die elke week opvang wil 
afnemen terwijl er geen kindplaatsen beschikbaar zijn, zullen lopende om de week 
contracten worden beëindigd. Voorafgaand aan beëindiging zal aan ouder een 
contract voor elke week worden aangeboden. 

3. Een om de week opvangcontract voor dagopvang kan enkel als 52-weken contract 
worden afgesloten en niet als een schoolwekencontract. 

4. Het tarief voor opvang om de week is gelijk aan het tarief voor een flexibel contract, 
met uitzondering van wanneer twee om de week contracten expliciet aan elkaar zijn 
gekoppeld, waardoor een 52-weekse bezetting kan worden gerealiseerd.  

 

Artikel 18 Ochtenddagopvang, middagdagopvang en dagopvang tot 14.30 uur  
Definitie: Ochtenddagopvang is een dienst van onze kinderdagverblijven waarbij 
dagopvang wordt geboden van openingstijd tot 13.00 uur. Middagdagopvang is een 
dienst van onze kinderdagverblijven waarbij dagopvang wordt geboden van 13.00 uur tot 
sluitingstijd. Opvang tot 14.30 uur is een dienst van onze kinderdagverblijven waarbij 
dagopvang wordt geboden van openingstijd tot 14.30 uur. 
1. Indien en zolang de bezetting (van kinderen c.q. pedagogisch medewerkers) van de 

vestiging het naar oordeel van IRIS Opvang toelaat, kan de ouder kiezen voor 
ochtendopvang, middagopvang en/of opvang tot 14.30 uur.  

2. Bovenstaande dienst is maatwerk en in beginsel van tijdelijke aard, met uitzondering 
van contracten die zijn afgesloten voor 1 januari 2022. Hoe lang deze tijdelijke dienst 
kan worden voortgezet, is afhankelijk van de bezetting op de betreffende locatie.  

3. Ouders die hele dagen afnemen krijgen voorrang op ouders die opvang tot 14.30 uur 
en/of opvang voor halve dagen afnemen. Wanneer zich een ouder meldt die 
volledige dagen opvang wil afnemen terwijl er geen kindplaatsen beschikbaar zijn, zal 
het ochtend-/middag/14.30u-contract dus worden beëindigd. Voorafgaand aan 
beëindiging zal aan ouder een contract voor volledige dag(en) worden aangeboden. 

4. Ochtendopvang, middagopvang en opvang tot 14.30 uur kunnen gecombineerd 
worden met hele dagen opvang op andere dagen. De ouder kan bijvoorbeeld op 
maandag een hele dag afnemen en op vrijdag alleen de ochtend.  

5. Indien de ouder zich niet houdt aan de afgesproken haal- en brengtijden voor de 
halve dagen en opvang tot 14.30 uur, heeft IRIS Opvang het recht hiervoor de 
volledige dag in rekening te brengen.  
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Artikel 19 52, 48, en 40-wekencontract  (dagopvang) 
Definitie:  
• 52 wekencontract dagopvang: Het 52 wekencontract is een dienst waarbij dagopvang 

wordt geboden op de contractueel overeengekomen dagdelen gedurende alle weken 
van een kalenderjaar.  

• 48 wekencontract dagopvang: Het 48 wekencontract is een dienst waarbij dagopvang 
wordt geboden op de contractueel overeengekomen dagdelen gedurende 48 weken 
van een kalenderjaar.  

• 40 wekencontract dagopvang: Het 40 wekencontract is een dienst waarbij dagopvang 
wordt geboden op de contractueel overeengekomen dagdelen gedurende de 40 
schoolweken van de betreffende IRIS-school. De weken waarin de ouder geen recht 
op opvang heeft, betreffen de schoolvakanties vastgesteld door de overheid en/of de 
IRIS kindcentrum waar het kinderdagverblijf gevestigd is. Indien het kinderdagverblijf 
samenwerkt met meerdere scholen, bepaalt IRIS Opvang in voorkomende gevallen 
welke weken gedefinieerd worden als schoolweken en vakantieweken. 

1. IRIS Opvang maakt voor aanvang van het nieuwe kalenderjaar tijdig bekend in welke 
weken kinderen standaard zijn ingepland. 

2. Indien de betreffende vestiging samenwerkt met meerdere scholen, bepaalt IRIS 
Opvang in voorkomende gevallen welke weken gedefinieerd worden als schoolweken 
en vakantieweken. 

3. Bij een ingangsdatum van een 40- of 48 weken-contract na 1 januari van een 
kalenderjaar heeft ouder/verzorger het recht om, naar rato van het aantal weken dat 
het betreffende kind vanwege de standaardplanning niet naar de Opvang kan komen 
in relatie tot het aantal weken dat het kind opvang zou moeten kunnen genieten, 
hiervoor een compensatie aan te vragen in de vorm van extra uren. Wanneer het 
kind in verhouding teveel Opvang geniet in het betreffende kalenderjaar, kan ouder 
hiervoor extra bijbetalen.  

4. Ouders hebben het recht ruilingen aan te vragen op de standaard planning volgens de 
werkwijze in artikel 13. 

 

Artikel 20 52, 48, en 40-wekencontract  (buitenschoolse opvang) 
Definitie:  
• 52 wekencontract bso: Het 52 wekencontract is een dienst waarbij bso wordt 

geboden op de contractueel overeengekomen dagdelen gedurende alle weken van 
een kalenderjaar. Dit contract bestaat uit twee delen: een 40 wekencontract voor bso 
tijdens schoolweken en een 12 wekencontract voor volledige dagen opvang tijdens 
schoolvakanties.  

• 48 wekencontract bso: Het 48 wekencontract is een dienst waarbij bso wordt 
geboden op de contractueel overeengekomen dagdelen gedurende 48 weken van 
een kalenderjaar. Dit contract bestaat uit twee delen: een 40 wekencontract voor bso 
tijdens schoolweken en een 8 wekencontract voor volledige dagen opvang tijdens 
schoolvakanties. 

• 40 wekencontract dagopvang: Het 40 wekencontract is een dienst waarbij bso wordt 
geboden op de contractueel overeengekomen dagdelen gedurende de 40 
schoolweken van het betreffende IRIS-kindcentrum.  

1. De 40 schoolweken worden vastgesteld door de overheid en/of het IRIS kindcentrum 
waar de bso gevestigd is. 

2. Indien de vestiging samenwerkt met meerdere scholen, bepaalt IRIS Opvang in 
voorkomende gevallen welke weken gedefinieerd worden als schoolweken en 
vakantieweken. 

3. IRIS Opvang maakt voor aanvang van het nieuwe kalenderjaar tijdig bekend in welke 
weken kinderen standaard zijn ingepland. 

4. Tijdens de 40 schoolweken heeft de ouder recht op de contractueel overeengekomen 
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voor- en/of naschoolse opvang tot c.q. vanaf sluitingstijd van de school conform het 
onderwijsrooster van de school in alle schoolweken gedurende het kalenderjaar. 
Daarnaast heeft ouder recht op hele dag opvang gedurende studiedagen, zie artikel 
23.  

5. Indien de school minder dan 40 schoolweken in een kalenderjaar heeft, dan heeft de 
ouder recht op hele dagen opvang volgens de contractueel overeengekomen 
opvangdagen voor die extra vakantiewe(e)k(en). 

6. Naast de 40 schoolweken kan de ouder 8 of 12 weken vakantieopvang afnemen. De 
vakantieopvang wordt ingepland volgens een standaard planning op de in het 
contract overeengekomen weekdagen. 

7. Bij een ingangsdatum van een 40- of 48 weken-contract na 1 januari van een 
kalenderjaar heeft ouder/verzorger het recht om, naar rato van het aantal weken dat 
het betreffende kind vanwege de standaard vakantieplanning niet naar de Opvang 
kan komen in relatie tot het aantal weken dat het kind vakantie-opvang zou moeten 
kunnen genieten, hiervoor een compensatie aan te vragen in de vorm van extra 
vakantie-uren. Wanneer het kind in verhouding teveel Opvang geniet in het 
betreffende kalenderjaar, kan ouder hiervoor extra bijbetalen.  

8. Ouders hebben het recht ruilingen aan te vragen op de standaard planning volgens de 
werkwijze in artikel 13. 

 

Artikel 21 Peuteropvang met gemeentelijk VVE-aanbod 
Definitie: een peuteropvangcontract is een dienst waarbij conform de VVE-richtlijnen van 
de gemeente Kampen peuteropvang wordt geboden op de contractueel overeengekomen 
dagdelen gedurende de 40 schoolweken. 
1. Peuteropvang is opvang voor kinderen tussen de 2,5 en 4 jaar.  
2. De 40 schoolweken waarin de peuteropvang geopend is, worden vastgesteld door de 

overheid en/of het IRIS kindcentrum waar de peuteropvang is gevestigd. Buiten deze 
40 schoolweken heeft de ouder geen recht op opvang. 

3. Ouders hebben het recht ruilingen aan te vragen op de standaard planning volgens de 
werkwijze in artikel 13. 

 

Artikel 22 Verplichtingen van ouder bij peuteropvang 
1. Ouder levert tijdig alle benodigde informatie en documenten aan, zodat IRIS Opvang 

kan beoordelen welk contract voor peuteropvang moet worden aangeboden. 
2. IRIS Opvang bepaalt op basis van de aangeleverde inkomensgegevens hoe hoog de 

ouderbijdrage is en brengt deze bijdrage in rekening bij ouder. 
3. Ouder blijft tijdens de looptijd van het peuteropvangcontract verantwoordelijk voor 

het aanleveren van juiste en actuele informatie en gegevens. 
4. Wanneer de tarieven en werkwijze van de gemeente Kampen, zoals vastgelegd in de 

Subsidieregeling peuteropvang en VVE gemeente Kampen, wijzigen, wijzigen de 
voorliggende aanvullende algemene voorwaarden en de door IRIS Opvang 
gehanteerde tarieven en werkwijzen per ingangsdatum van de gewijzigde 
subsidieregeling mee. 

 

Artikel 23 Vervoer naar buitenschoolse opvang  
1. IRIS Opvang haalt alleen kinderen op van IRIS-scholen. Als er een contract voor 

buitenschoolse opvang is gesloten voor een kind dat naar een school gaat die geen 
deel uitmaakt van de IRIS-groep, dient de ouder zelf voor eigen rekening het vervoer 
van deze school naar de buitenschoolse opvang te organiseren.  

2. Als IRIS Opvang buitenschoolse opvang aanbiedt aan leerlingen van een IRIS-school 
die op zodanige afstand van de buitenschoolse opvangvestiging ligt dat kinderen 
lopend of fietsend ophalen niet mogelijk is, regelt de vestiging van IRIS Opvang 
vervoer. IRIS Opvang zet dan busjes, taxi’s of elektrische fietstaxi’s (BSO-Bus of Go-
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cab) in om de kinderen van school naar de buitenschoolse opvang te vervoeren.  
3. Indien het kind vervoerd dient te worden van school naar buitenschoolse opvang met 

vervoer zoals genoemd in lid 2, zijnde taxi of busje, dan zijn daar kosten aan 
verbonden. Deze kosten vallen niet onder de wet Kinderopvang en komen niet in 
aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Indien dit tot de mogelijkheden behoort, 
probeert IRIS Opvang vervoer te regelen waar geen kosten voor ouders aan 
verbonden zijn. Wanneer dit niet mogelijk is, worden de kosten voor taxi of busje 
tegen kostprijs doorberekend aan de ouder. 

4. Als de buitenschoolse opvang tijdens schoolvakanties of andere schoolvrije dagen op 
een andere vestiging plaatsvindt, brengt/haalt de ouder het kind zelf naar/van de 
betreffende vestiging. 

 

Artikel 24 Studiedagopvang (alleen van toepassing op buitenschoolse opvang)  
Definitie: Studiedagopvang is een dienst waarbij opvang wordt geboden op geplande 
studiedagen en geplande schooldagen waarop de school eerder of geheel gesloten is.  
1. IRIS Opvang biedt op geplande studiedagen of op dagen waarop de schooldag eerder 

eindigt dan normaal altijd studiedagopvang aan, ongeacht het aantal kinderen dat 
hier gebruik van maakt. IRIS Opvang is gerechtigd de studiedagopvang te faciliteren 
op een andere buitenschoolse opvangvestiging dan de vestiging waar de ouder 
volgens het contract de opvang afneemt.  

2. In het contract voor naschoolse opvang zijn studiedagen en schooldagen waarop de 
school eerder of geheel gesloten is en die vallen op de dagen dat de naschoolse 
opvang door de ouder wordt afgenomen, inbegrepen. Deze worden dus niet extra in 
rekening gebracht. 

3. Voor opvang op dagen of delen van een dag die niet vallen op de contractdagen van 
het naschoolse opvangcontract, moet de ouder incidentele extra opvang afnemen, zie 
artikel 15. Voor deze incidentele extra opvang kan tevens (deels) betaald worden met 
ruiltegoed, zie artikel 13. Ruilen van een afgemeld dagdeel tegen een volledige 
studiedag buiten het contract zonder bijbetaling (door hetzij aanvullend ruiltegoed, 
het zij door bijbetaling op de factuur) is niet mogelijk. 

4. In het contract voor voorschoolse opvang zijn studiedagen en schooldagen waarop de 
school eerder of geheel gesloten is en die vallen op de dagen dat de ouder enkel 
voorschoolse opvang afneemt, niet inbegrepen. Wanneer ouder op dergelijke dagen 
naschoolse opvang wenst, wordt het afgenomen dagdeel extra in rekening gebracht 
conform artikel 15. 

5. Op dagen wanneer de school onverwachts sluit vanwege lerarentekort, een staking of 
andere (on)voorziene omstandigheden is IRIS Opvang niet verplicht om 
studiedagopvang aan te bieden. Of deze situatie aan de orde is, beoordeelt IRIS 
Opvang. Wanneer het IRIS Opvang op dergelijke dagen lukt om opvang aan te 
bieden, wordt ouder hierover door de school geïnformeerd. Op dergelijke dagen 
neemt de ouder tegen betaling incidentele extra opvang af, conform artikel 15.  

 

Artikel 25 Vakantieopvang (alleen van toepassing op buitenschoolse opvang) 
Definitie: Vakantieopvang is een dienst waarbij opvang wordt geboden tijdens 
schoolvakanties of feestdagen waarop de school wel, maar de opvang niet gesloten is.  
1. IRIS Opvang biedt altijd vakantieopvang aan ongeacht het aantal kinderen dat hier 

gebruik van maakt. IRIS Opvang is gerechtigd de vakantieopvang te faciliteren op een 
andere buitenschoolse opvangvestiging dan de vestiging waar de ouder volgens het 
contract de opvang afneemt.  

2. Een vakantiedagencontract kan alleen worden afgesloten in combinatie met een 
contract voor 40 weken voor- en/of naschoolse opvang op vaste dagen. Deze 
vakantieopvang wordt in gelijke delen maandelijks gefactureerd ongeacht of in de 
betreffende maand wel of geen vakantiedagen worden gebruikt. 
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3. Vakantieopvang wordt altijd in rekening bracht als een hele dag opvang (11,5 uur). 
4. Wanneer een ouder een vakantiedagencontract afsluit, worden de ingekochte 

vakantiedagen van tevoren in de planning gezet op de vaste opvangdagen van het 
kind. De weken die van tevoren worden ingepland, staan aangegeven op de website 
van IRIS Opvang. 

5. Ouders hebben het recht ruilingen aan te vragen of af te melden op de standaard 
vakantieplanning volgens de werkwijze in artikel 13. Daarnaast kan incidentele extra 
opvang worden aangevraagd volgens artikel 15. 

6. Voor het aan- en afmelden en ruilen van vakantieopvang geldt een bijzondere 
uiterste deadline van ten minste 4 weken voor aanvang van de vakantie. Deze 
deadline wordt tijdig door IRIS Opvang gecommuniceerd. Aan-/afmelden en ruilen op 
de standaardplanning worden geaccepteerd, wanneer de beroepskracht-kind-ratio en 
de personele planning hier ruimte voor bieden. Deze ruimte is na de deadline vrijwel 
uitgesloten. 

 

Artikel 26 Dienstverlening  
1. De dienstverlening binnen de kinderdagopvang is inclusief de verzorging (zoals 

voeding, tussendoortjes en luiers) conform het pedagogisch beleid van IRIS Opvang, 
met uitzondering van zuigelingenvoeding en/of speciale voeding in verband met 
allergieën. Deze voeding wordt niet door IRIS Opvang vergoed en dient de ouder aan 
het kind mee te geven.  

2. Luiers voor kinderen in de peuteropvang zijn niet inbegrepen. 
3. Eventuele extra services worden tegen betaling aangeboden aan ouders/verzorgers. 

Op dergelijke extra services kunnen door IRIS Opvang specifieke voorwaarden van 
toepassing worden verklaard. 

 

Artikel 27 Tariefwijziging 
In januari van elk kalenderjaar worden de tarieven voor de producten en diensten van 
IRIS Opvang herzien. De nieuwe tarieven worden minimaal een maand plus een week 
voorafgaand aan de ingangsdatum gepubliceerd op de website van IRIS Opvang. Een 
vestiging kan een eigen tarief en productenaanbod hebben. 
 

Artikel 28 Verstrekking persoonsgegevens  
1. Om controle ten aanzien van de uitkering van kinderopvangtoeslag door de 

Belastingdienst mogelijk te maken, dient het BSN van de ouder en dat van het kind 
voorafgaand aan de ingangsdatum van het contract aan IRIS Opvang te worden 
verstrekt. De ouder is gehouden alle voor de uitvoering van het contract 
noodzakelijke persoonsgegevens (zoals naam, adres en BSN) accuraat en voorafgaand 
aan de ingangsdatum van het contract aan IRIS Opvang te verstrekken. Wijzigingen in 
voornoemde persoonsgegevens dienen uiterlijk binnen een week na ingangsdatum 
van de wijziging schriftelijk of per email t.a.v. het serviceteam van IRIS Opvang 
(serviceteam@irisopvang.nl) doorgegeven te worden.  

2. Met het oog op de verstrekking van kinderopvangtoeslag verplicht de Belastingdienst 
IRIS Opvang de identiteit van ouder en kind te controleren aan de hand van een 
geldig identiteitsbewijs. De ouder is verplicht op eerste verzoek medewerking te 
verlenen aan een dergelijke identiteitscontrole. Het is de verantwoordelijkheid van de 
ouder om zich te identificeren. Wanneer de ouder dit nalaat, kan dit gevolgen 
hebben voor de kinderopvangtoeslag en voor het contract met IRIS Opvang.  

3. Indien de ouder(s) c.q. verzorger(s) verplicht zijn om kinderopvangtoeslag rechtstreeks 
te laten storten op de rekening van IRIS Opvang moeten ouder(s) c.q. verzorger(s) 
een bewijs aanleveren waaruit blijkt dat de kinderopvangtoeslag aan IRIS Opvang 
wordt overgemaakt.  



             

Aanvullende algemene Voorwaarden IRIS Opvang  
1 mei 2022 15 

 

Artikel 29 Rechtsgeldigheid afspraken 
Afspraken tussen partijen zijn alleen rechtsgeldig als deze schriftelijk tot stand komen. 
Onder het begrip schriftelijk wordt in deze Aanvullende algemene voorwaarden ook 
communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de verzender in dat geval met 
afdoende zekerheid kan worden vastgesteld.  
 

Artikel 30 Kinderopvangtoeslag  
1. De ouder is zelf verantwoordelijk voor de tijdige en correcte aanvraag van de 

kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst.  
2. IRIS Opvang verstrekt elk jaar eenmalig voor aanvang van het nieuwe kalenderjaar via 

het ouderportaal een jaarbegroting ten behoeve van de aanvraag van de 
kinderopvangtoeslag.  

3. IRIS Opvang verstrekt elk jaar eenmalig na afloop van het kalender via het 
ouderportaal een jaaropgave ten behoeve van de verantwoording door ouder van de 
ontvangen kinderopvangtoeslag.  

 

Artikel 31 Wijziging Aanvullende algemene voorwaarden  
IRIS Opvang behoudt zich het recht voor de Aanvullende algemene voorwaarden te 
wijzigen, al dan niet als gevolg van wijzigingen in wet- en regelgeving. IRIS Opvang zal 
de wijziging van de Algemene voorwaarden tenminste een maand en één week vóór de 
ingangsdatum van de wijziging schriftelijk aan de ouder meedelen. Als de Aanvullende 
algemene voorwaarden eenzijdig ten nadele van de ouder worden gewijzigd, is de ouder 
gerechtigd het contract op te zeggen tegen de dag waarop de wijziging ingaat. Bij 
gebreke van een dergelijke opzegging is de ouder gebonden aan de gewijzigde 
voorwaarden. 
 

Artikel 32 Gevallen waarin deze regeling niet voorziet 
In gevallen waarin deze regeling niet voorziet of kennelijk onredelijk uitwerkt, beslist het 
College van Bestuur van IRIS Onderwijs & Opvang of de directeur Opvang namens deze. 
 

Artikel 33 Hardheidsclausule 
IRIS Opvang kan in bijzondere gevallen ten gunste van de ouder afwijken van de 
bepalingen in deze regeling, indien toepassing van deze regeling leidt tot onredelijkheid 
en/of onbillijkheid van overwegende aard. 
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