Protocol wanbetaling kosten snack/ lunch
en ouderbijdrage
Wanneer de kosten voor snack en lunch en de ouderbijdrage niet op
tijd betaald worden ontvangt u twee weken nadat de termijn is
verstreken een betalingsherinnering waarin u wordt verzocht het
openstaande bedrag binnen 5 werkdagen te voldoen.
Wanneer er geen gehoor wordt gegeven aan de eerste
betalingsherinnering ontvangt u wederom met een tussenperiode van 2
weken de eerste aanmaning. Weer krijgt u 5 werkdagen de tijd om uw
betaling te voldoen. In de tussentijd kan uw kind niet deelnemen aan
activiteiten die worden betaald uit de ouderbijdrage.
Wanneer ook geen gehoor wordt gegeven aan de tweede aanmaning,
ontvangt u een uitnodiging voor een gesprek waarin we met elkaar de
situatie bespreken en op zoek gaan naar een oplossing. Wanneer u
geen afspraak wilt maken voor een gesprek en niet betaald zijn wij
helaas genoodzaakt de vordering uit handen te geven aan een Incasso
Bureau. Alle hieruit voortkomende kosten zullen, op grond van artikel
6: 96 Lid 2 BW, bij u in rekening worden gebracht.

Protocol wanbetaling huurplaats
driejarigen en buitenschoolse opvang
Wanneer de kosten voor de huurplaats van uw kind niet op tijd betaald
worden, ontvangt u een week nadat de termijn is verstreken een
betalingsherinnering waarin u wordt verzocht het openstaande bedrag
binnen 5 werkdagen te voldoen.
Wanneer er geen gehoor wordt gegeven aan de eerste
betalingsherinnering ontvangt u na 1 week een aanmaning, waarbij u 5
werkdagen de tijd krijgt om het openstaande bedrag te betalen.
Wanneer er na een periode van 3 weken na de betaal termijn geen
betaling heeft plaatsgevonden, kan uw kind niet meer deelnemen aan
Casa Opvang en zijn wij genoodzaakt de vordering uit handen te
geven aan een Incasso Bureau. Alle hieruit voortkomende kosten
zullen, op grond van artikel 6: 96 Lid 2 BW, bij u in rekening worden
gebracht.	
  

