(POS) Pauze Op School Algemene voorwaarden
Artikel 1 - Definities
• PWA: basisschool Prins Willem-Alexander,
gevestigd te Sliedrecht aan Valkweg 2 (locatie
1) en Prof. Van der Waalslaan 2 (locatie 2).
• Pauze Op School (hierna POS) verzorgt Tussen
Schoolse Opvang (hierna TSO). Door de TSO
goed te organiseren neemt POS een zorg uit
handen van PWA. Doel is dat kinderen met
plezier deelnemen aan de TSO. Kinderen
moeten rustig hun boterham kunnen eten en
onder goede begeleiding lekker ontspannen
kunnen spelen en indien nodig aandacht en
steun krijgen van een bekende volwassene.
• PWA stelt ruimte en/of lokaal ter beschikking
geschikt voor gebruik TSO.
• De Ouder/verzorger (hierna Consument) sluit
als natuurlijke persoon niet handelend in de
uitoefening van een beroep of bedrijf een
overeenkomst betreffende het afnemen van de
dienst TSO voor een kind met wie hij of zij een
huishouding voert en dat in belangrijke mate
door hem of haar wordt onderhouden.
• Overblijfkrachten (hierna OBK)
• Overblijfcoördinator (hierna OBC)
Artikel 2 - Toepasselijkheid
Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing
op de TSO voor kinderen op de PWA, locatie
Valkweg en Waalslaan.
De overeenkomst van TSO wordt gesloten tussen
POS en de Consument.
Artikel 3 - De Dienst
POS zorgt voor de volledige organisatie van de
TSO. Dit houdt onder andere het volgende in:
• Werving en selectie/screening van de OBK;
• Werving en selectie/screening van een OBC;
• Het zorgen voor vervanging bij ziekte;
• Professioneel ondersteunen van de OBK;
• Het bieden van activiteiten tijdens het
overblijven;
• Het verzorgen van overeenkomsten met OBK
(vrijwilligersovereenkomst);
• Het betalen van vergoedingen;
• Opleiden en trainen van OBK;
• Het bijhouden van diverse registraties;
• Het innen van de ouderbijdragen middels
automatische incasso;
Uitvoeringsmogelijkheid Pauze Op School
• De school kent een wat langere pauze tussen
de ochtend en middag, gemiddeld 60 minuten,
waarbij de kinderen desgewenst naar huis
kunnen of kunnen overblijven (eten, drinken en
spelen). Hiertoe wordt een contract afgesloten
met de Consument.
Artikel 4 - Klachten
Ouders met vragen en/of opmerkingen kunnen bij
de verantwoordelijke OBC terecht. U kunt hiervoor
gebruik maken van het mobiele telefoonnummer
Locatie Valkweg 06-39464373
Locatie Waalslaan 06-39464374
of via e-mailadres; pauzeopschool@kpnmail.nl
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Artikel 5 - Prijs en prijswijzigingen
De prijs die de Consument moet betalen wordt
vooraf overeengekomen. Prijswijzigingen worden
door POS tijdig van te voren aangekondigd,
minimaal twee maanden voor aanvang van het
nieuwe schooljaar. Niet verbruikte strippen blijven
bij een prijswijziging geldig. Aangebroken
strippenkaarten worden niet gerestitueerd bij het
verlaten van de school, door verhuizing of
anderszins.
Artikel 6 - De betaling - Niet tijdige betaling
• De consument is verantwoordelijk voor tijdige
betaling aan POS.
• De abonnementskosten van de TSO worden
maandelijks
automatisch
geïncasseerd,
verdeeld over 10 maanden (met uitzondering
van de maanden juli en augustus).
• De incasso van POS Pauze Op School zal
ste
omstreeks de 27 van de maand plaatsvinden.
e
• Hieraan voorafgaand ontvangt u rond de 15
van elke maand een email met de factuur
ste
waarop het bedrag staat dat rond de 27 van
de lopende maand van uw rekening
geïncasseerd zal worden.
Bent u niet in het bezit van een e-mailadres, dan
zult u de factuur per brief ontvangen.
• Betaling geschiedt uitsluitend via machtiging tot
automatische incasso. Door ondertekening van
het aanmeldingsformulier gaat u akkoord met de
voorwaarden en verklaart u kennis genomen te
hebben van het TSO reglement;
• Wanneer er geen betaling heeft plaats
gevonden (automatische incasso was niet
mogelijk), krijgt u de gelegenheid om het
verschuldigde bedrag per direct alsnog over te
maken. Indien betaling uitblijft, wordt het kind
niet meer toegelaten op de TSO.
• POS kan €10 administratiekosten per storno
(mislukt incasso) in rekening brengen;
• Over de betaling die niet tijdig is verricht, is POS
gerechtigd zonder aankondiging de wettelijke
rente in rekening te brengen tot de dag van
ontvangst van het verschuldigde;
• Indien POS redelijke kosten heeft moeten
maken ter verkrijging van de betaling buiten
rechte, dan is de contractant tevens
buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.
Artikel 7 - Beëindigen overeenkomst.
Een abonnement dient bij algehele opzegging
schriftelijk te worden opgezegd met inachtneming
van 1 maand opzegtermijn. Zonder opzegging zal
het abonnement steeds stilzwijgend worden
verlengd. Wijzigingen dienen minimaal een week
van te voren, schriftelijk te worden aangevraagd en
e
gaan in op de 1 van de kalendermaand daarop
volgend.

