Reglement OUDERBIJDRAGE

1. Voor plaatsing van een peuter op de peuterspeelzaal is een vergoeding, ouderbijdrage,
verschuldigd.
2. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld in overleg met de Gemeente.
Deze is te vinden op www.muzerij.nl of op te vragen bij de administratie.
(administratie@muzerij.nl)
3. De ouderbijdrage is per maand bij vooruitbetaling verschuldigd, gedurende 12 maanden per
jaar. De actuele ouderbijdrage is terug te vinden op onze site.
4. De door de ouder verschuldigde ouderbijdrage dient uiterlijk op de 1e werkdag van de maand
aan Stichting Muzerij te zijn voldaan.
5. Betaling van de ouderbijdrage geschiedt door middel van een automatische incasso,
waarvoor de ouder/verzorger een machtiging heeft verleend aan Stichting Muzerij (d.m.v.
het invullen van het inschrijfformulier). Incassant ID: NL72ZZZ180726490000
6. Jaarlijks kan de ouderbijdrage worden aangepast b.v. volgens de indexering.
7. Indien meerdere peuters uit 1 gezin gelijktijdig de peuterspeelzaal bezoeken, is voor ieder
kind de normale ouderbijdrage verschuldigd. Er worden geen kortingen toegekend.
8. Indien de ouder niet tijdig zijn/haar ouderbijdrage voldoet, is hij/zij in verzuim zonder dat
daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist.
9. Is de ouder in gebreke, dan worden de extra administratieve handelingen in rekening
gebracht.
- Eerste herinnering: € 0, - Tweede herinnering: € 2,- Aanmaning: € 5,10. De ouder wordt verplicht de administratieve en/of incasso kosten te voldoen die verband
houden met het incasseren van de vordering(en).
11. Indien de door de ouder verschuldigde ouderbijdrage is opgelopen tot een
betalingsachterstand van 3 maanden of meer en er geen contact plaats heeft kunnen
vinden en/of betalingsafspraken gemaakt zijn, is Stichting Muzerij gerechtigd om een peuter
met onmiddellijke ingang de toegang tot de peuterspeelzaal te weigeren. De
betalingsverplichting van de opgelopen achterstand blijft bestaan. Indien nodig zal hiervoor
een incassobureau worden ingeschakeld.
12. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
13. Stichting Muzerij behoudt zich het recht voor eenzijdig bepalingen van dit ouderbijdrage
reglement te wijzigen. In dat geval zal Stichting Muzerij ten
minste 1 maand voorafgaand aan deze wijziging de ouder/verzorger hierover schriftelijk
berichten.
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