VOORWAARDEN
STICHTING CHRISTELIJKE PEUTERSPEELZAAL DE ARK
Aanmelden

U kunt uw kind aanmelden door een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier te sturen aan
St. Christelijke Peuterspeelzaal De Ark. Aanmelden kan meteen na de geboorte. Wij streven ernaar om
u ongeveer een maand voor de gewenste plaatsingsdatum een plaatsingsovereenkomst te sturen. De
overeenkomst ontvangt u in tweevoud. Wij vragen u één getekend exemplaar aan ons te retourneren.
U krijgt van ons nog bericht over de exacte startdatum.
Plaatsing

Plaatsing op de peuterspeelzaal is bij beschikbaarheid mogelijk vanaf 2 jaar en 3 maanden. Er zijn
twee vaste dagdeelcombinaties. Bij de plaatsing wordt gekeken naar de inschrijfdatum van de
plaatsingsovereenkomst.
Wijzigen inschrijving of wijzigingen van persoonlijke gegevens

Een wijziging kunt u doorgeven door een mail te sturen aan: info@pszdeark.nl. U ontvangt van ons
hiervan een bevestiging.
Ouderbijdrage per maand

De ouderbijdrage wordt 12 keer per jaar, aan het begin van de maand, door middel van een doorlopende machtiging geïnd. Zonder een getekende machtiging kunnen wij niet tot plaatsing overgaan.
Tarieven

Stichting Christelijke Peuterspeelzaal De Ark heeft het recht tarieven te wijzigen. Minimaal twee
maanden voor een tariefswijziging wordt deze schriftelijk aangekondigd.
Beëindiging

De einddatum kunt u vinden op de plaatsingsovereenkomst. Wilt u de plaatsing eerder of later laten
eindigen in verband met het niet toegelaten worden op de basisschool, dan kunt u dit doen door ons
een mail te sturen: info@pszdeark.nl. Voor het eerder beëindigen houden wij een opzegtermijn van
twee maanden aan.
Ziekte of afwezigheid

Als uw kind medische verzorging nodig heeft blijft de verantwoordelijkheid hiervoor bij u liggen. Als
uw kind de speelzaal niet kan bezoeken wegens ziekte of andere oorzaken, dan verzoeken wij u dit aan
ons door te geven. Bij incidentele afwezigheid van uw kind wordt de volledige ouderbijdrage in
rekening gebracht. Als uw kind langer dan een maand ziek is kan in overleg met ons een
betalingsregeling worden getroffen.
Vakanties

De speelzaal is gesloten tijdens schoolvakanties. Wij sluiten hierbij zoveel mogelijk aan bij de
christelijke basisscholen. De vakanties kunt u terugvinden op onze website: www.pszdeark.nl
In verband met studiedagen is het mogelijk dat de peuterspeelzaal 1 tot 2 dagen per jaar gesloten is.
Deze dagen worden tijdig aangegeven.
Voorwaarden

Bij afwijkingen, waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist het bestuur. Alle persoonlijke
gegevens die zijn verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld volgens de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG).
Stichting Christelijke Peuterspeelzaal De Ark - De Bosrand 25 - 3931 AP Woudenberg
Telefoonnummer: 06-31260511 - IBAN: NL23 RABO 0108 2335 02
E-mail: info@pszdeark.nl - www.pszdeark.nl - Facebook: peuterspeelzaal De Ark

