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algemeenvêóindendwordenverklêáÍd
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zelfslandage)
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moetook (píoíessionelê
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hetaánbiedenvan de diení
betíefÍende
s[]il met de vraagouder
on die êen oveÍeenkomsl
van vEagouderindienzich
dooreengastoudêíen het begeleiden
van de kindeÍopvang
middeling
gástoudeÍ.
doorde
van de kinderopváng
menvoodoenin de uituoeÍing
oudeÍ (VO)
áfsluit
ván eenberoepof bedíjfdie een overeenkomst
in de uiloeÍening
urlÍk peísoonniethandelend
haar
woídt
dooí
hem
of
mate
voeítendat in belangíijke
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ontvangtin hetkadervande Wet op de
clendan welwaaNooíhÍ of zajeen pleegveígoeding
oÍ9. Dit kandusde oudermaarookde verzoQervanhetkindztn

uoer0pvang
dooreen ander
angvan kinderenin de leeftijdvan 0-12jaaÍ,tegenbetaling,in eengezinssituatie
dan hetwettelijkemaximumaantalin
vraaooudeí.
waarbrjnielmeerkinderenwoÍclenopgevangen
dan
gastouder
zijnhooÍdveÍblÍf
heeft
of de
de ningwaarde vraágouder
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(GO)
die beÍeidziinom een kindvan de
en geschiklbevondenpeÍsonen,
LoKowo aangemelde
der bt zichthuisop te vangen
ioneleGastoudeí{PGO}
die bereidzÍn om een kindvan de
en geschiktbevondenpersonen,
LOKOWOaangemelde
gástoudeÍ
opleidingèn
beschikt
overeen kindgerelateerde
er bij zichlhuisop te vangen.Deze
gaslouder
gastoudêr
zelÍstandige
íaal wordlook professionele
Íing.OveÍalwáarpíofessionele

oeo
aan huis (OAH)
die bereidzÍn om een kindvande
en geschakt
bevondenpersonen,
D e b LOKOWOaangemelde
op le vangen.
eí in het huisvan de vraagoudeÍ

Ove
ta

nkomsl
hel dieníenpakket,hel
waarinde gastouderopváng,
nkomsltussenLOKOWOen de vraagoudeí,
wordenvastgelegd.
de duurvan de oveÍeenkomst
rcommtss|e
van
en overlegorgaaningestelddooÍLOKOWO,beíaandeuit eenveÍtegenwooÍdiging
van de gekoppelde
kinderen.
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3 De oveíeenkomst
gaíouder/ oppasaan
/ (professionele)
tussenLOKOWOen de vraagouder
De oveÍeenkomst
geldt
tot wêdeÍopzegging.
huis
heeí een looptijdvaíl
die onlosmakelÍk
deeluit maáktvandezeovereenkomst
De kostenbijlage
eenaaaÍ.
komtschíiftelijk
tol slandop het moment
tussenLOKOWOen de vÍaagouder
De overeenkomst
gezet
en een exemplaaÍ
heefi
voof
akkoord
op
de
ofieÍie
dat de vÍaagouder
een handlekening
LOKOWOen vraagouder.
En
van bemiddeling
lussengastouderbuÍeáu
van de overeenkomst
is
ontvengen
samen
met
de
relouÍneed
en
als
zodanig
dooa
LOKOWO
dezeaanLOKOWO
veíplichlingen.
Op dal momentontstaaner ookvoorde vraagoudeí
betalingvan hei inschrÍfgeld.
gastouder
(proíessionele)
/
oppas
aan
huis
komt
tussen
LoKoWo
en
de
De oveíeenkomst
gastoudeÍ/oppasaan huiseen
schriffeltktot standop hetmomenldat de (pÍofessionele)
van de overeenkomsl
van bemiddeling
handtekening
heeflgezelvooÍ akkoordop eenexemplaar
gastouder
/ oppasaan huis.En ctezeaan
LOKOWOen (professionele)
tussengestoudeíbureau
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LoKowo ÍelourneeÍlen als zodanigdoorLOKOWOis ontvangen.
Op dat momentontstaaneí
gestouder/oppasaan huisveÍplichtingen.
ookvoorde (professionele)
en de (professionele)
De overeenkomst
van opdrachlwordtoeslolentussenvíaagouder

gaslouder
vanLOKOWC.
doorbemiddeling
latencleovereenkomsten
onveÍlet.
Incidentele
wijzigingen
metde vÍaagoudeÍof (professionele)
Indieneenof meerbepalingen
uit de oveíeenkomst(en)
gaíouder/ oppasaan huisnietof nietgeheelÍechlsgeldig
zoudenblijkenie ztn, blÍvende
overgebleven
bêpalingen
vollediganstaod,lerwtl paÍttenvooís voorwat betreftde ongeldige
is en
datgenewatwetlelijkgeoorlootd
bepalinggeachtwensente wordente zin overêengekomen
de skekkingvande buitenwed(inggesteldebepalinghel meestnabÍ komt.
Arti

,l Dè dienst
voorde gastouderopvang
LOKOWOíaat ervoorin dal de doorhaárvenichtewerkzaamheden
in overcênstemming
mel de wetteljikeeisen.
beanlwoofden
aande oveÍeenkomsl
tussende vraegoudeÍen de
LOKOWObemiddeltbij de lot slandkominOvánde oveíeenkomsl
gastouder/oppas
tot stand,máaris geen
(píofessionele)
aan huis.LOKOWObrengtde koppeling
partÍ betrefíende
zelí
DaaroveÍmaaklde vraagouder
de aíspÍakenoveÍde gastouderopvang.
gastoudeÍ/oppas
(pÍoíessionele)
áan
huis.
Nadat
de
víaagoudeÍ
en
de
mel
de
aÍspÍaken
gastouder/oppas
(pÍofessionele)
aan huisafspÍakenoveÍde opvangvan het kindhebben
gastouder/oppas
gemaakl,begeleidlLOKOWOzowelde vÍaagouder
els de (pÍofessionele)
aan
Ter vooíkoming
van
de uitvoeíing
van de gastouderopvang.
huisbÍ píoblemenbelreffende
gaslouder/oppas
(profêssionele)
pÍoblemen
de
aan
huis
van
zal LOKOWOde deskundigheid
gaslouder.
en (profêssionele)
contadhoudenmet de vraagoudeÍ
bevoíderen
en zal regelmatig
ga9ouder
HieÍtoe
voert
bt haaropvangwerkzaamhedên.
LOKOWObegeleidlen onderíeuntde
ven de gástoudeíopvang
te kunnen
zij ook regelmatig
controlesuit om de kwaliteiten veiligheid
bewakenen borgen.
beoordelen,
en oeenleveíingsveíplichting.
LOKOWOkenteeninspanningsverplichling

ana 5 Beëindigingvan dê ovenêenkoÍÍst
van een opzeglermijn
van één
kande overeenkomsl
opzeggenmet in achtneming
De vraagouder
door
te gebeurenpe|I' oí 16êvan de maand.Bij opzegging
maand-Opzegging
clienlschÍiÍteliik
bepalend.
de vraagoudeÍ
is de dalumvan ontvangsldoorLOKOVVO
(zelfíandige)gastouderkangebeurenmet in achtneming
metde proÍessionele
De overeenkomst
le gebeuíenen kanalleenper
daentschÍiflelijk
van een opzegteÍmínvanéén maand.Opzegging
1'van de maand.
gastouder
/ oppasaan huis,
succesvolis gekoppeld
aan een (professionele)
Indiende v.aagouder
startvande kinderopvang
loch nogafzietvan de dienstenvan
maarvoorde daadwerkelijke
gestouder,
gastouderbuÍeau
daenteveneenseen opzegtermijn
van
LOKOWOen bÍbehorende
gastoudefalleenpeÍ 1" van de maanct)
een maandpêÍ 1eoí 16"vande maand(bijprofessionêle
genoemden staÍtop het momêntdat
woÍdtsuccesvol
in achtgenomente woÍden.De koppeling
van
akkoordzijngegeanmel de owang van kind(eren)
beidepartijenVO en (P)GOmondeling
getekend
nog niet
in beidêbezitte zÍn.
VO. HieÍtoehoeftde oveÍeenkomívan werkopdracht
koppêling
voorde startvan de bemiddeling
atiet vande
Indiende VO na succesvolle
met (P)GO/OAH
en gastoudeÍbureau
LOKOWO,wordteenmaandnoÍÍratieve
overeenkomst
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kinderopvang
in rekeninggebracht,tegende afgesproken
urenen taaieven.
Dit geldtnietals
gastouderbureau
LOKOWOheóemiddeltvoorde VO.
van de
opzeggenmei in achtneming
van eên opzegtêÍmijn
De (P) GO/OAl-lkande overeenkomsl

zalbedragen.
maarnooitmeerdantweemaanden
tijddienodigisvooÍheÍbemiddeling,

dooíde (P)
te gebeurenper '1'of 16'van de maand.Bt opzêgging
Opzegging
daentschrifreltk
dooÍ
bepalend.
cO / OAHis de datumvan ontvangst
LOKOWO
gebruikvan de pÍoefftddoof (proíessaonele)
gastouderwordt
naettoegeíaan.Indien
Oneigenlijk
de gaslouderna succesvolle
bemiddelang
dochvoordeíartdalumvan de opvangafzietvan hel
gaíoudeÍschapbij gaíoucleóuíeauLOKOWOwordteentroetêin rekeninggebrachtvan€ 750
per koppeling,
per directop eisbaar.Dil woadleveneensin rekeninggebrachtindiende gastouder
LOKOWOredêlijkerwijs
kanaantonendat
tijdensde proefpeÍiode
opzegten gestouderbureau
voorde starldatum
de intentiebijde gastouderreedsaanwezigwasle willenstoppen.
kanzondeíinachlneming
van een opzeglermÍn
wordenopgezegdl
Oeovereenkomst
is afgesloten
oveÍjijdt:
a) als het kindwaaNoorde oveíeenkomst
blijvendeinvalidewoídten de
b) als het kandwaarvoorde oveÍeenkomsl
is afgesloten,
gástoudeíopvang
is
doof LoKowo nietmeermogelijk
invaliditeit
zodanig dat behooílijke
moetwoÍdengeachl.
6 OpschoÍtingen ontbinding
is bevoegdde nakomrng
vande verphchlingen
op te schortenof de overeenkomst
le
gastouder/oppás
áan huisde verplichtingen
uit de overeenkomsl
. de vraagoudeÍ
/ (pÍofessionele)
niet,nietvolledigof nietbehoorliknákomt;
goede
. na het sluitenvan de oveÍeenkomst
LOKOWOteÍ kennisgekomenomstándighedên
grondgevente vrezendat de vraagoudeÍ
gastouder/oppas
/ (professionele)
aan huisde
/
verplichtingen
nielzal nakomen.In gevaleÍgoedegrondbestaátte vrezendat de vÍaágouder
gastouder/oppasaan huisslechtsgedeellelikof nietbehoorltkzal nakomen,is
(professionele)
de opschorting
slechtstoegelaten
vooízoveadetekoítkoming
haarrechlvaardigt:
1 . indiende veiligheid
vande gaslkinderen
nietmeergewaaóoÍgdkanwoden.
van
2 . L KOWOis vooÍtsbevoegdlol onlbindingoverle gaanIn gevalvanfaillissemenl.
sLrrseance
geachtvan rechtswege
lingvan de vraagouder.
Als danwordllaalstgenoemde
in gebrekete zrjn,
- zondeÍrechteriÍketussenkomst
de voÍdeÍingonmiddellijk
opeisbaar
en is LOKOWOgerechtigd
zondeÍ ingebÍekeslelhng- de overeenkomsl(en)in kwestiegeheel of gedeelleliikle onlbrnden.dat

r gehoudênheid
tot enigeschadevergoeding
en onverminderd
de aan LOKOWOverder
nde rechlen.
AÍti
1. I

7 Oveímacht
LOKOWOhaaíverplichtingen
uil de overeenkomímetde vraagoudeÍ
/ (professionele)
is LOKOWO
uder/ oppesean huisnietoí gedeelteltkkannakomenals gevolgvan overmacht,
htigdde uitvoering
ván de oveÍeenkomst
op te schortenvoordeduurvan de overmacht,
zonder
LOKOWOschadeplichtigis.

ovenïachtwoÍdlondermeerverstaan
alleoorzakendie oeheelbuitende invloedsfêer
ván
vallen,waaíondeíoorlog,oorlogsdÍeiging
en deígeltke,naluuÍampenen weersinvloeden,
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nietkanwordenverlangd,ongeachtoídie ooÈakenten tÍde van
acloornakomingin redelijkheid
slualenven de overeenkomí aldan niet voorÀenwaren

8 WeigeÍing
dat
kanwoÍdenaangenomen
te weigeÍenwanneeÍin redêlljkheid
heeflhei rechtplaatsing(en)
LO
geschaad'
ter
plaatsang(en)
dal
ernstigkanworden
de
angenvan LOKOWOdooÍde belreffendê
van LOKOWO.De weigeÍinglot opvangwordtzijdensLOKOWO
beoordeling
en uitsluitende
LOKOWOis nielverplichteen nadereÍedenvoorde
medegedeêld.
sch elijkaande vraagoudeÍ
op le geven.
9 ÍaÍieven en kortingÍegeling
deeltLOKOWOjaaÍlíks,uiteílijktweemaandenvoorde invoedng,clelerieven
Aande vÍaagouder
als gevolgvan dê
woadengewijzagd
mee.Voortskunnende taÍievenvan LOKOWOtussentijds
veranderde
welteltkebepalingen.
peí kind,peÍ maand,opvangkosten,
volgenshet
VanaÍdestaílvan de koppelingis de víaagouder
gástouderthuis
(bij(proíessionele)
of oppasaan
gekozenopvangswíze
doorde vÍaagouder
in oveíeeníemmingmetde op dat ogenblikgeldendêtaíieven De
huis),verschuldigd,
aan LOKOWOzijnverÍekendin de opvangkosten.
verschuldigde
begeleidingskosten
tot
voor2",3" en volgendekindgeldtalleenwanneerdezekindêÍen,behorende
De gezinskorting
voordoen
gastoude.
wjzigingen
lndien
zich
dezelÍde
bÍ één en
woíden/zijn
ééngezin,gekoppeld
worden
aangepast
volgenstariefstêlling
in hetáantalkinderen,dan zullende opvangtarieven
gastoudeÍ
huis,
komlte
/
oppas
aan
van een eigen
voorhetmêebÍengen
De koÍlingsÍegeling
moetwordên
vervallenindiener vooreen nieuwegaslouderbemiddeld
veíschuldigdBt íealisatievan de
inschrijvingskosten
eenmalige
is de vraagouder
Bij inschrijving
kosten
veíschuldigd.
De daádwerkelike
staílkosten
eenmalige
koppelingis de vraagouder
in de offede.
worclenweeroegeven
wordênIn
minimale
afnamevan 1 dag (8 uuí)peÍweek-Dit magopgesplitsl
kenteen
Dagopvang
tweedagdelen(4 uur)peÍ week.
6 uuÍ,
opvángkenteenminimaleafnemevan eendagdeelpeí week(woensdag
Naschoolse
overigedagen3,5 uuÍ peÍ dag).
en de (proíessionele)
eendoorbeidepaÍtijen(devraagouder
Tot slotis de vraagoudeí
gástouder/oppas
aan huis
gastoudeí/oppas
uunaíieíaande (Professionele)
aen huis)vaslgesteld
van
in de overeenkomst
opvanguren,zoalsvastgelegd
voorde afgesproken
verschuldigd
opdracht.
| 1ORegelsmet betrekkingtot vakantie,af6.êzigheiden ziekte
begrepen
vakantiesen víijedagen(waaíonder
en VO veóindêÍrzichom vanvooÍgenomen
geboden
kan
worden
en
veÈoruing
niet
waarop
opvang
íeeídagen),
eÍkende
ievelijknietgewenslas,zo vroegmogelijkdochtenminsle1 (zegge:een)maandvan tevoren
meldang
le maken.
n elkaaÍschriffêlijk
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iende Go binneneenmaandkenbaaÍmaaklniette kunnenopvangenzal dit in overlegbesproken
veÍichlenom hieraangehooítekunnengeven,indiendit niet
. De VO zalalle inspanningen
nakomen.
baaris zalde gasloudeÍde opvangverplichting

3.

8

periaar
opnemen
enmagmaxrmaal
vakanlie
maximaal
6 weken
kanzonder
overleg
n gestouder
wekenweg zijn.Indiende vakantielangerduundan 4 wekenof
n peiodevan 4 aaneengesloien
perjaarvakantiewil opnemen,moetdit in ondeÍlingovetleg
gastoudeí
dan
6
weken
de
meer
gebeuren.Beidepanijenmoelenhierdan meeakkooÍdgaan.
de vraagouder
gastouder
gebruikmakenvan eenveNangende
afwezigheid
van de gastouderkande vraagouder
baj
zelfconlactop te nemenmet LOKOWO.Ook eigen
LOKOWO.HieÍloedientde vraagouder
gebruikmaken,maardan wellegenhet
van dezemogeltjkheid
middelingkande vraagouder
inspanningen
LOKOWOzal allebenodigdê
begeleidangstarief.
ldende(nietgereduceerde)
garandeÍen
gastouder
kan
niet
dat ctit
passende
aan
te
bieden,
maar
vervangencte
om
een
rrichten
ijd luklen altid volledigtegemoetkoÍrÍ aande wensenvan vraagouder.
ván GO stellGO VO hiervanzo spoedigmogêlijkdochuitedÍkéén uurvoorde conlractuele
zaekte
ijd van de dagwaaropde opvanggewenstwoadt,in kennisten eindeVO in staáttê íellen
opvangen vezorgingle regelen.lndiende gasloudeÍlangeÍziekis dan eendag kan
rvangende
gasloudeÍvia LOKOWO,indienbeschikbaár.
Zie artikel
gebruikmakênvan eenvervangende
betalingsregel.
.6 voorde bÍbehorende
ziektevan het/ dê op le vangenkind/ kinderenstellVO (P)Go daaÍvanzo spoêdigmogelijkdoch
dijkvóóf de coÍÍractuelestáÍtttdvande dagwaaÍopde opvanggewenstwoídt,in kennis.De VO
kánwoden doorde
(P)GO sprekênonderlingaf bijwêlkeconditieshet kindwel/ nietopgevangen
. Zie artikel11.7voorde bÍbehoíendebetalingsregel.
aangeboden.
Zie
wordtgeenopvangen verzorging
algemeeneíkendeNedeíandsêfeesldagen
betalingsrege
kel 11.5voorde biibehorende
vande gasloudeÍ,kanop voomand
l ienVO nietzelfbeschiktovereen achteMachtbij aÍÁ/ezigheid
gàsloudeÍ.
gastoudeóureauLOKOWO het \€rzoekingcdicnd$ordenïoor eenvaslc\'enangende
onele aslouoer

te verzoÍgen
om minimaal4Twekenperjáarkinderopvang
veíbindlzichaande toezeggang
tijdig,dochminimaal4maandenvante voren,aanVO bekendmaken.
zal de sluitingsweken
vakantiesen vÍijedagen,waaÍopopvangnietgewenstis, zo vroeg
VO dientde voorgenomen
te melden.
ogelijkaan PGOschíiffelijk
verleend
wodt geenkinderopvangopváng
feestdagen
12.
urendede omciëleerkendeNederlandse
(de
HieÍtoeíegeltde PGOzelfvervanging
vande kinderopvang.
clraagtzoÍgvoorde contínu]ïeit
PGO.
onveMachle
afwezigheid
ziêkle
PGO
of
anderê
hl), in Oevalvan calamiteiten,

9.
10.
11.

| 1l BelalingsÍegelsmet betrckkingtot vakantie,afwezigheiden ziekte
gastouderopvang
van meximaalvijfwekenvakantievande
dooreen GO wordtuitgegaan
op gemaaklwoden
te
worden.
Hier
kanalleenaanspraak
die
niet
dooóetaald
hoeft
agouder,
bekendgemaáktzijn
en dezeten minste1 (zegge:een)maandvan te voÍenaan elkaaíschriflelijk
welkebuitendezeperiodevalthoeítnietle wordenbeteald.
vakantievande gastoLrder
2.
vantevorenafmeldt,blijftbij de
uiterlijk7 (zegge:zeven)kálenderdagen
3 . 1 ienclevraagouder
conlractuele
gouderde verplichting
voor50%voofde afgespíoken
bestaanhet honoraÍium
geldtvooícleafwezigheidsdagen,
waarvooíeen
doorle betalen.Dezeverplichting
n/clagen
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tot 1 (zegge:een)maandvan le vorenbestaattussende 7 (zegge:zeven)kalendeídagen
veÍíÍijken vandit teímtngeknpunt1.
de
blijflbij de vraagoudeÍ
vantevorenafmelalt,
koílerdanzevenkálenderdagen
en de vraagoudeÍ

doorte belalen
tot
tijden/dagen
voordeaÍgespÍoken
v00r100%
beíaannethonorarium
ichting

6.
7.

1
2.
3.
4.

Aí'

van 7 (zegge:zeven)kalendeídagen.
van hetefmêldingíeímijn
met hel verstriiken
deze
woÍdtgeenopvangen verzoqingaangeboden,
feestdagen
algemeeneítendeNedeÍiandse
wordtdal eÍ wel opvang
Indienin ondedingoveÍlegafgesproken
n echteíweldoorbetaald.
geldteenloeslagvan 50olo.
rgdwordtop algemeenerkendefeestdagen
dagenvan de gaíouderwoídenniei betaald
els voorafwezigheid
en verlof.Dit
or ziektedagenven het kindgeldendezelfdebetalingsregels
Na dezepeÍjode
dooóeíekend
worden.
voor100oÁ
udt in dal ziektedágenbinnen7 kelendeÍdagen
wordêngemaaktvande maximaal5 weken
en meteen maandvoor50oó.daarnakangebauik
gêlclt
daamaweereen betalingvan 50oó
Indiendit niettoeÍeikendis
betaaldeafwezigheid.
urenen zal derhalveachterafplaatsvinden
facturatiegeschiêdtop basisvanwêíkeltjkafgenomen
urenuil de
aÍgespÍoken
uÍenbedragenaltijdminimaalde contÍactueel
wêrkêlijkaÍgenomen
komstvan oodrachttussênVo en GO.
ele
bestaatvoorPGOgeenenkelrechlop dooóetalingvan cle
urendede sluilingsweken
beloning.
ercengekomen
uíengefaclureerd.
vakanlievánde VO woÍdtvolgenscontractuele
tegenc,e
dooÍziektêvan het kindwordengeíactureerd
kanderopvángdagen
afgenomen
nlÍaclueleuíen
aánde maandvan
uíen,voorafgaand
geschiedtop basisvan contraclueel
afgesprokên
ctuíatae
voldaante zijn.Extraaígenomen
ang.Dezefáctuurdientvooraênvangvan de opvángmaand
n wordenachtemÍnagefactureelt|.
12 uÍenrêgistraiieen uitbetaling

r:
gastouder
btholJden.
DezegástoudeÍzal eensperweekeen
zalstêedseen urenfegistratie
en vervolgens
tzichtvan de gewerkleurenopslellen.De gaíoudeí zal dit ovezichtondertekenen
bevonden,
zal de
het
oveÈicht
akkoord
heeft
aande VO.NadatVO
r goedkeung vooÍleggen
der hetoverzichtindienenbii GoB.
eenfad!ur
doorhetgastoudêóuíeau
woÍdtmaandêlijks
weekstaten
basisvan dezegetekende
van de juistheidvan
vooÍhet controleÍen
de gastouderals de víaagoude.is veíantwooÍdelijk
gáatgastoudeÓuÍeau
LOKOWOeNanuitdat cteuÍen
urenop de uuísieai.Ná ondedekening
getekendeuurstaat
op
de
desbetrefÍende
zijn.Nadatde Íactuuris opgesteldis een cofiectie
meermogelijk.
de
laal onveÍletdat het uitsluitend
doorhetgaíouderbureau
vervullenvande administratieÍunctie
Betálinggeschiedtaan
agouderis diede píijsvan de opvangaande gastoudeíis veÍschuldigd.
gastoudeÍ
de
betaalt
vastgelegde
aÍspraken
vervullen volgens
B, welkede kassieÍsÍol
gastouderheefthetrechtom de contradueleurenin rekeningte bíengen,indiende wer{elijke
amelageÍrs.
DA
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eslouoer:

afgesproken
eenfactuuíopbasisvan de contraclueel
ontvangtvan P(Z)GOmaandelijks
vráagouder
en
vanweÍkopdracht
tussen
staanveÍmeldÍn de overeenkomst
anguÍen,deze

gastouder.
ssionele
veÍstuud,en moêtvoldaan
aande betíefíende
opvangmaand
Íactuurwordlvoorafgaend
van
de
bekeffende
opvangmaand
ídenvoorslart
afgesprcken
uíenwoídenafgenomen,
wordendezena eande
en eÍÍa urennaastde conlÍactueel
doorP(4GO aan VO.Hieítoetekenlde VO dezeurenaf ter
n de maandnagefadureerd
Keunng.
incesso.Hetverschuldigde
bedrag
betalingdoorVO aan P(Z)GOgeschiedtmiddelsautomatische
geïncasseerd
opvangmaand
worden.
aande betreÍfende
| íondde 27o"vande maandvoorafgaand
aan Gaíouderbureau
LOKoWo.DezeveÈoígl
P(z)co heeftde gehelefaclurátieuilbesteed
incasso.
s PíaGO de faduratieen incasseedde facluurmiddelsáutomatische
(vakantieP(Z)GO)woídennietgeíactureeíd.
sluitingsweken
opvangmaand,
via GOB
beloningzal uitedijkrondde 7" vánde b€tíeííende
doorVO veÍschuldigde
woÍdenuitbetaaldaanP(aGOAÍi

í3 Betaling/niettudigebetaling
vooÍtijdigebetalingaanGOB/ LOKOWO.
De vÍaagoudeíis veÍantwoordelijk
te wetende lod"vanclemaandvoldeanzijn aan
De factuurmoetvooÍde vervaldatum,
gaslouderbuÍeau
van maandx, belaaldwordenvoor
LOKOWO.Dit houdtin det de opvangkosten
de lOou
vanmaandx+1.
echterniel
doorderdende betalingen
laatdoen,ontslaatdil de vÍaagouder
Indiende vraêgoudeí
van zín betalingsverplichting.
van de
na hetverstruken
Indiende vraagoudeÍ
in gebrekenblijffvan ztn betalingsverp{ichting
dan kande
betalingstermín
en na hetvezendenvan eenschriflelíkebetalingsherinnenng
doorLOKOWOperdirectwordênopgezegd.
overeenkomst
zondêfaankondiging
de
Overde betalingdie niettidig is veÍíicht,is LOKOWOgerechtigd
bedÍag.
wettelijkercntein íekeningte bÍengentot de dag vanonlvangslvan hetverschuldigde
gaan
van
íárt
ztn
verplicht
deel
te
nemen
aan
de
automalische
Koppelingen
die na 0í-03-2008
LOKoWo.
incássouitgevoeíd
dooÍgastouderbuÍeau
pês
gastouder
(professionele)
woÍdt
uitbetaald
nadatde íactuurdooíde vÍaagouder
voldaan
De
Loxowo streefternaarde gasloudêÍvooÍde 15"' van de maandte belalen.
àastouderbureau
de fáctuurvolgens
afspraakvoldaanheeflen de
Dit is alleenhaalbaaÍindiende vraagouder
gastouder
vooÍde 3d"van de maandondeÍlekend
ingediendheeft.
de urenregistratie
geld aanwezig
incassodatumeí voldoende
De VO dÍaagter zorgvoordatÍondde automatische
facluurte
kunnen
voldoen.
BÍ
is op de rekeningvanVO om betreffende
kindeÍopvang
LOKOWOzichgênoodzaákt
om € 3,00extrain rekening
onvoldoende
saldozietgastoudeÍbuÍeau
le brengenbÍ de betÍeffende
íactuur.

AÍti

14 Aansprakelirkheid

gestouderen/ofderden
ten opzichtevan LOKOWO,
de (pÍofessionele)
D e v agouderis áánspíakelijk
gezagoí de voogdijuitoefent,
gedragingen
doorwelke
van hetkindwaaroverhjj/zijhet ouderlijke
DA
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ingenschade
en/oflelselontstaat
tenlijdevandegastouderopvang.
Devraagouder
is gehouden

ged
daaÍt

aen
te hebbenafgesloten
en dat desgevreegd
eenwettelijkeaansprakelijkheidsverzekering
le oveneggen.

gaíouder/
tebeschikken
oveÍeen
oppas
aanhuisdient
Ook (proÍessionele)
aanS

aángastoudeÍbureau
LOKOWO.
voorpadiculieren
en clezele ovedeggen
kelijkheiclsverzekering

AíTi

15 Klachtenoíocedure

1

gevelvaneenmeningsverschil
vraagtgaslouderbureau
overdeuilvoeringvande overeenkomsi
aan huisom zelfditpuntmetde betrokkenpartijop
L KOWOde vÍáagouder
ofde gasloudeÍ/oppas
rol spelen.Indiendí nietde
LOKOWOkanhieóij een bemiddelende
nemen.Gasloudeóureau
l

sle u werftingheeÍl kan een klachl ingediendwoÍden.

bij de onafhankelijke
StichlingKlachlencommissie
derbureauLOKOWOheeflzichaangesloten
paílijhun klachtneerleggen
en een commissie
áng.Oudeískunnenbij dezeonafhankelijke
met
0900-0400034
Voor
inÍoÍÍnatie
kunnen
oudeÍs
contacl
opnemen
I zichoveÍdezeklachlbuigen.
mailennaaÍ:rr
gemotiveeden
moetenschriÍtelÍk,deugdelijk
3 , K chtenoverdeuilvoeringvande oveÍeênkomsl
Kinderopvang
ingediendwoden.
dertekendbij de StichtingKláchtencommissie
Arti

t6 ToepasselijkÍecht en geschilleníegeling
overeenkomsten
of op hieruitvooítvloeiende
op alledooÍLOKOWogeslotenovereenkomsten
Nederlands
rechtvantoepassing.
geschiilen
of
vande doorLOKOWOgetroffenovereenkomsl
welkenaaÍaanlêiding
Eventuele
mochtenoíÍstaan,zullenin de eersleaanlegworden
overeenkomsten
hieruitvoortvloeiende
ondeMorpenaan hel ooídeelvan ctebevoegderechter.

AÍti

17 Voortzettingkoppelinglussen vÍaagoudeÍen (píofessionele)gasioudeÍzonderGOB

lndi

LOKOWOtot slandgebrachtekoppelingbinneneen
de vraagouder
de via gastouderbureau
jaar
na beèindiging
van de via GOBtol standgekomênkoppelingbuitenGOBom
van één
gastouder
/ oppásaanhuis,veóeuít vÍaagoudeÍeendirectopeisbaÍe
metde (professionele)
LOKOWO.
€ 2 500te betalenaangasloudeÍbureeu

AÍti

'18acceptatieAlgemenêVooÍwaaídengasloudeÍbuÍeauLOKOWOdooÍ vraagouder/
gasloudeÍ
vooÍ bemiddeling
lussengaíoudeÍbuÍeau
or ondertekening
van cleofferleen / of overeenkomst
pedagogisch
planvan
en het
KOWOen vraagouder
wordlde algemenevooÍwaarden
doorde vraagouder.
stouderbuÍeau
LOKOWOgeaccepteerd
tussengastouderbureau
LOKOWOen
van de overeenkomst
voorbemiddeling
or ondertekening
plánvan
gaslouderwordtde algemenevooMaardenen het pedegogisch
essionele)
gasloudeÍ.
LOKOWOgeaccepteerd
doorde (pÍoíessronele)
uderbuÍeau

DA
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de offeÍteen / of overeenkomsl
voorbemiddeling
tussengastouderbureau
iende vraagouder
nietgetekendgeretoumeerd
heeÍt,maarweleen kennismakingsgesprek
en vraagouder
gaatde
gastouder
aangeboden
via gasloudeÍbureau
LOKOWOaccepteeÍ1,
een (professionele)

vooMaarden
vangastouderbureau
LOKOWO.
akkoodmeldealgemene
gastouder
de overeenkomívooíbemiddeling
tussengastoudeÍbureau
en de (professionele)
gastoudernietgetekendgeretourneeÍd
heeft,mearweleen
KOWOen (professionele)
gasloudeíbuíeau
met eenvraagoudeí
aangeboden
via
LOKOWOaccepteeÍt,
nismakingsgesprek
gaíouderakkoordmet clealgemenevooMaardenvan gaíoudeóureau
de (pÍofessionele)
L KOWO.
gaíouderde overeenkomívanwerkopdÍacht
en (professionele)
onderlekend
en de vraagoudeÍ
gásloudeóuíeau
gaan
mel
vooMáarden
van
LOKOWO.
n.
zil akkooÍd de algemene

19 MêldcodekindeÍmishandeling
is elkevoírnvan vooí eenminde4arige
bedreígende
ofgeweldadige
inte|adie
eÍmishandeling
personen
psychische
len opzichlevan wiede
of seksueleaarddie de oudersof andeíe
rysieke,
en onvíijheid
staat,actieÍof passiefopdringen,
íigein een relatievan afhánkelijkheid
aandê mindeíjaíige
in de
of dreiglte wordênbêrokkend
ardoorêmíige schadewordtberokkend
letsel.
vanfysiekof psychisch
meldcodeheefttot doelêen bijdÍagete leveíenaande kwaliteiten de eíediviteilvan de
dooÍbeÍoepskíachten,
waaíoodeígastoudeÍs,
naleíingen aanpakvan kindeÍmishendeling
van hetGOB.
aán huis,vmagoudeÍs
en bemiddelingsmedewerkers
van
de
meldcode
uilgeweÍklin een
oudeibuÍeau
LOKOWOheeftde basiselemênlen
Hetprotocolzal als leidíaadfunclioneren
voorde meldcodekinderÍnishandeling.
delingspÍotocol.
protocolis teÍugte vindenop www.LOKOWO.com
is bereikbaar
via een landelíknummer:0900landeltkAdviee en MeldpuntKindeíÍnishandeling
1230

maart 2008
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