Plaatsingsvoorwaarden Morgenster
1. Duur
De plaatsingovereenkomst (hierna: overeenkomst) wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met
ingang van de in de overeenkomst vermelde plaatsingsdatum.

2. Beëindiging
2.1. Opzegging
De overeenkomst kan door de ouders/verzorgers of door De Morgenster worden opgezegd met
inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
Indien de opvangvorm wijzigt dient opnieuw een overeenkomst te worden aangegaan.
Ook indien de ouders/verzorgers de dagen of het aantal dagdelen van de opvang willen
wijzigen, beschouwt De Morgenster dit als een nieuwe aanvraag. Dit betekent dat de
ouders/verzorgers rekening moeten houden met de opzegtermijn van de lopende
overeenkomst.

2.2. Onmiddellijke beëindiging
Onverminderd het onder 2.1 gestelde kan de overeenkomst door de ouders/verzorgers of door
De Morgenster met onmiddellijke ingang worden opgezegd indien de ander – ondanks
schriftelijke ingebrekestelling – niet (of niet tijdig) aan zijn of haar verplichtingen voldoet,
zulks onverminderd het recht nakoming en/of schadevergoeding te vorderen.
Voorts kan deze overeenkomst met onmiddellijke ingang worden opgezegd in geval van
betalingsonmacht, surséance van betaling, faillissement, liquidatie etc.

2.3. Bij wegblijven
Indien een kind om welke reden dan ook niet kan komen dienen de ouders/verzorgers dit aan
De Morgenster te laten weten. Indien een kind zonder opgave van redenen een week wegblijft
of indien de ouders anderszins onzorgvuldig gebruikmaken van de opvang, kan De Morgenster
ingevolge artikel 2.2 de overeenkomst onmiddellijk opzeggen, opdat een ander kind kan
worden geplaatst. Een en ander laat onverlet de betalingsverplichting.

2.4. Bijzondere zorg behoevende kinderen
Wanneer een kind aanwijsbaar zodanige aandacht of verzorging nodig heeft dat De Morgenster
aan het kind en/of aan de overige geplaatste kinderen geen opvang van behoorlijke kwaliteit
kan bieden, bijvoorbeeld omdat gevaar bestaat voor de lichamelijke of geestelijke gezondheid,
heeft De Morgenster het recht de opvang met spoed te beëindigen zoals bedoeld in artikel 2.2.
Indien De Morgenster overweegt van dit recht gebruik te maken, stelt zij in overleg met de
ouders/verzorgers een beëindigingsdatum vast. Hierbij zal rekening gehouden worden met de
mogelijkheden voor andere oplossingen.
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