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Algemene voorwaarden Kinderland - Houder 

 

Artikel 1: Definities 

 

Begrippenlijst 
In deze franchiseovereenkomst worden de hierna te melden begrippen als volgt 
gedefinieerd: 

 

a. Kinderland-concept 
Het door Kinderland uitgewerkte concept. 

 

b. Franchiseorganisatie: 
Kinderland met wie de houder een franchisefranchiseovereenkomst heeft afgesloten. 
 

c. Houder 
De eigenaar en vergunningaanvrager van het kinderdagverblijf. 

 
d. Franchiseovereenkomst; 

De franchiseovereenkomst tussen de houder en Kinderland. 
 

Partijen: Kinderland en de houder 

 

Artikel 2 Toepasselijkheid  

 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van 

de franchiseovereenkomst en maken onderdeel uit van de franchiseovereenkomst. 

2. De franchiseovereenkomst wordt gesloten tussen Kinderland en de houder van een 

aangesloten kinderdagverblijf volgens het Kinderland-concept. 

 

Artikel 3 Aanbod 

 

Naar aanleiding van de aansluiting van de houder bij Kinderland, zal Kinderland de volgende 

werkzaamheden uitvoeren:   

 

 

✓ Ondersteuning bij het onderhoud van de vestigingspagina; 

✓ Geeft toestemming voor merknaam Kinderland; 
✓ De vormgeving van al het reclamemateriaal; 

✓ Eenmalig flyers, folders en visitekaartjes voor de eigen vestiging; 

✓ Kassiersfunctie ten behoeve van alle kindplaatsen; 
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• Facturering 

• Betalingsherinneringen bij openstaande vorderingen 

• Incasso indien nodig 

• Uitbetalingsoverzichten per maand 

• Aanleveren van de maandelijkse koi bestanden 

✓ Arbeidsovereenkomsten voor personeel volgens het CAO kinderopvang; 

✓ De overeenkomsten met de ouders worden voor je opgesteld 
✓ Format voor het gezondheid- en veiligheidsplan volgens de Wet Kinderopvang; 
✓ Format voor het reglement oudercommissie volgens de Wet Kinderopvang; 
✓ Format voor het reglement klachtencommissie volgens de Wet Kinderopvang; 
✓ Format voor het pedagogisch beleidsplan volgens de Wet Kinderopvang; 
✓ Format voor het protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag; 

✓ Pedagogische en financiële helpdesk voor de houder én de ouders (samen); 

✓ Updates van alle protocollen en beleidsplannen; 

✓ Aandachtsfunctionaris kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag; 

✓ 12x per jaar een nieuwsbrief met alle actuele informatie over kinderopvang; 

✓ Maandelijkse nieuwsbrief voor de ouders, de houder levert zelf de tekst aan; 

✓ Gratis VVE programma Aap!; 

✓ Algemene helpdesk voor alle vragen en problemen; 

✓ 1 bezoek per jaar van een adviseur voor commerciële coaching, indien nodig; 

✓ Hulp met de werving en selectie van personeel; 

✓ Updates van de wet kinderopvang; 

✓ Centraal lidmaatschap Brancheorganisatie Kinderopvang; 

✓ 1 keer per jaar een kwaliteitsonderzoek door middel van een enquête;  

✓ Ondersteuning bij het eventueel schrijven van een zienswijze aan de GGD; 

✓ Intern klachten coördinator voor klachten van klanten; 

✓ Het organiseren van een jaarlijkse houdersdag; 

✓ Deelname aan een appgroep met alle houders voor tips en samenwerkingen; 

✓ Begeleiding van beleidsmedewerker (50 uur per jaar); 

✓ Gebruik van PortaBase;  

✓ Leuke gadgets zoals kleurboeken, beloningskaarten, thema e-books (op aanvraag); 
 

Artikel 4 Duur en verlenging van de franchiseovereenkomst 

 

1. De overeenkomst tussen partijen wordt aangegaan per ingangsdatum van de registratie 

in het LRK voor 3 jaar met een opzegtermijn van 6 maanden. Zonder opzegging na 3 jaar 
wordt de overeenkomst omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd met een 
opzegtermijn van 6 maanden. 
 

Artikel 5 Einde van de franchiseovereenkomst 

 

1. Opzegging vindt plaats door middel van een aan de andere partij gerichte gemotiveerde 

schriftelijke verklaring en met inachtneming van de opzegtermijn. 

 

2. Gedurende de opzegtermijn duurt de verplichting van de houder en Kinderland voort. De 

opzegtermijn gaat in op de datum waarop de houder de verklaring van opzegging heeft 

ontvangen. 

 

3. Het is beide partijen toegestaan om in geval van intrekking van de vergunning door de 
gemeente, deze overeenkomst tussentijds te beëindigen, met in achtneming van een 
opzegtermijn van ten minste één (1) dag en ten hoogste dertig (30) dagen. 
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Artikel 6 Wederzijdse verplichtingen 

 

1. Partijen dragen samen zorg voor een adequate informatie uitwisseling. 

2. De houder draagt de verantwoordelijkheid het kinderdagverblijf volgens de Wet 

Kinderopvang te exploiteren. 

3. De houder is op grond van de franchiseovereenkomst gehouden om kinderopvang te 

leveren onder de overeengekomen voorwaarden. 

4. De houder staat er voor in dat: 

a. De kinderopvang die onder zijn verantwoordelijkheid plaatsvindt: 

– overeenstemt met de geldende wet- en regelgeving; 

– verricht wordt overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en met gebruikmaking 

van deugdelijk materiaal. 

b. De kinderopvang welke onder de verantwoordelijkheid van de houder valt, geschikt is als 

een verantwoorde opvang van kinderen, zowel wat betreft personele als materiële 

voorzieningen. 

 

Artikel 7 De prijs en wijziging van de prijs 

 

1. De tarief voor de dienstverlening van Kinderland wordt vooraf overeengekomen en 

maandelijks verrekend met de eerste uitbetaling van de betreffende maand. 

2. Jaarlijks heeft Kinderland het recht een prijsverhoging door te voeren. Deze zal nooit 

hoger zijn dan de prijsindicatie dienstverlening van dat betreffende jaar. 

3. Deze mogelijke prijsverhoging wordt in de maand oktober van het betreffende 

kalenderjaar bekend gemaakt.  

 

Artikel 8 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 

1. Het Nederlands recht is van toepassing op de franchiseovereenkomst. 

2. De bevoegde Nederlandse rechter is bevoegd te oordelen over de 

franchiseovereenkomst. 

 


