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Gastouderbureau 
 

Gastouderbureau Berend Botje 
Postbus 4093  1620 HB Hoorn 
 
Centraal bureau: 
De Oude Veiling 6  Zwaag 
(088) 2337 000 
 
www.berendbotje.nl - kinderopvang@berendbotje.nl 
IBAN NL21INGB0004850515 - ING 4850515 - K.v.K. 37114395 

 
Overeenkomst van opdracht tussen ouder en gastouder 
 
Overeenkomstnummer  : 
 
Partijen: 
 
Voorletters en naam ouder 
 

: 

Straat en huisnummer : 
Postcode en woonplaats : 
Telefoonnummer : 
Mailadres : 

 
verder te noemen de ouder, 
 
Voorletters en naam gastouder : 
Straat en huisnummer : 
Postcode en woonplaats : 
Telefoonnummer : 
Mailadres : 
Registratienummer Landelijk Register : 
 
verder (voor zover van toepassing: in enkelvoud) te noemen de gastouder, 
 
 
overwegende dat: 
a. De ouder en de gastouder ieder een eigen (bemiddelings)overeenkomst hebben gesloten met: 
 

Naam gastouderbureau : Gastouderbureau Berend Botje B.V. 
Registratienummer : 429285814 
Straat en huisnummer : De Oude Veiling 6 
Postcode en woonplaats : 1689 AA  ZWAAG 
Telefoonnummer : (088) 2337 000 
 

verder te noemen het GOB 
 

b. De ouder de opvang en verzorging van het in deze overeenkomst genoemde kind gedurende 
bepaalde tijden wenst over te laten aan de gastouder, die zich daartoe bereid heeft verklaard; 
c.  De ouder en gastouder door bemiddeling van het GOB aan elkaar zijn gekoppeld; 
d. De gastouder deze opvang en verzorging uitvoert met inachtneming van de daartoe door de 
overheid of het GOB vastgestelde kwaliteitsnormen; 
e. De ouder en gastouder nadrukkelijk beogen geen arbeidsovereenkomst in de zin van het 
Burgerlijk Wetboek aan te gaan; 
f. de gastouder en de ouder verbinden zich om zich in overeenstemming met het karakter van deze 
overeenkomst jegens elkaar te gedragen. 
 

verklaren het volgende te zijn overeengekomen: 
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Artikel 1 Omschrijving opdracht 
1.1 In het kader van deze overeenkomst zal de gastouder de opvang en verzorging uitvoeren van 
het navolgende kind: 
 

Naam :  

Geboortedatum :  

 

1.2 De opvanguren vinden in beginsel plaats op de in bijlage 1 genoemde dagen en tijden. 
1.3 De praktische afspraken inzake de begin- en eindtijd van opvang en verzorging, zoals 
bijvoorbeeld tijdstippen van voeding, verschoning en slaapschema’s, bepalen partijen in onderling 
overleg. In onderling overleg kunnen partijen deze afspraken – al dan niet incidenteel – aanpassen. 
 

Artikel 2 Duur en aanpassing van de overeenkomst 
2.1 De ingangsdatum van deze overeenkomst is . 
2.2 De overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd en duurt voort totdat de overeenkomst 
door een van beide partijen is beëindigd. 
2.3 Een structurele wijziging in het aantal opvanguren dient ten minste een maand van tevoren 
worden door gegeven door de ouder aan de gastouder en het GOB. 
 

Artikel 3 Dagen waarop geen opvang nodig is 
3.1 De ouder is verplicht de dagen waarop normaliter opvang plaatsvindt maar waarop 
(bijvoorbeeld wegens vakantie-, verlof- en feestdagen) opvang en verzorging niet nodig is, zo 
vroeg mogelijk, doch ten minste één maand van tevoren schriftelijk of per mail aan de gastouder te 
melden. 
3.2 Indien deze termijn niet in acht is genomen, dan heeft de gastouder recht op vergoeding van de 
overeengekomen opvanguren op die dagen. 
 

Artikel 4 Dagen waarop geen opvang wordt geboden 
4.1 De gastouder is verplicht de dagen waarop normaliter opvang plaatsvindt maar waarop 
(bijvoorbeeld wegens vakantie-, verlof- en feestdagen) geen opvang en verzorging kan worden 
geboden, zo vroeg mogelijk, doch ten minste één maand van tevoren schriftelijk of per mail aan de 
ouder te melden. 
4.2 Gedurende ziekte, vakanties en absentie anderszins van de gastouder heeft de gastouder 
geen recht op een vergoeding. Bij ziekte van de gastouder stelt de gastouder de ouder hiervan zo 
spoedig mogelijk in kennis. 
 

Artikel 5 Ziekte op te vangen kind 
5.1 Bij ziekte van het op te vangen kind, stelt de ouder de gastouder daarvan zo spoedig mogelijk 
in kennis en vindt er overleg plaats over de mogelijkheid om desondanks voor opvang zorg te 
dragen. Indien het kind tijdens de opvang ziek wordt, zal de gastouder met de ouder in overleg 
treden over de mogelijkheid om desondanks de opvang te laten voortduren. 
5.2 Indien het kind door ziekte niet opgevangen wordt, dan is de ouder gedurende de eerste zeven 
(aaneengesloten) ziektedagen de overeengekomen vergoeding desondanks verschuldigd, over de 
dagen waarop opvang zonder de ziekte zou hebben plaatsgevonden. 
5.3 Mocht de ziekte langer duren dan zeven aaneengesloten dagen, dan is de ouder voor de 
resterende ziektedagen geen vergoeding verschuldigd over de schriftelijk overeengekomen maar 
niet gerealiseerde opvanguren. 
5.4 Voor de toepassing van deze bepaling worden afzonderlijke ziektedagen niet opgeteld. 
 

Artikel 6 Registratie en facturatie van opvanguren 
6.1 De gastouder zal het aantal uren opvang en verzorging, waarover vergoeding verschuldigd is, 
uiterlijk binnen twee dagen na afloop van de kalendermaand noteren in het klantenportaal, 
mijnberendbotje.nl.  
6.2 De ouder ontvangt per mail bericht dat de gastouder de uren heeft genoteerd in het 
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klantenportaal. Binnen 3 dagen na ontvangst van dit bericht zal de ouder de uren controleren en bij 
akkoordbevinding accorderen via mijnberendbotje.nl. 
6.3 Indien de ouder niet akkoord is met de opgave van de uren door de gastouder zal de ouder dit 
direct aan de gastouder berichten en zullen zij in overleg treden over de noodzaak tot aanpassing 
van de uren. Leidt het overleg tussen partijen niet tot een oplossing, dan zal de gastouder de uren 
waarover wel overeenstemming bestaat opnieuw invoeren in het klantenportaal en zal de ouder 
deze uren accorderen overeenkomstig artikel 6.1 en 6.2. Met betrekking tot de betwiste uren zullen 
partijen handelen overeenkomstig artikel 12 (‘Meningsverschillen’) van deze overeenkomst. 
6.3 Nadat de ouder de opvanguren heeft geaccordeerd, worden deze uren administratief verwerkt 
en ontvangt de ouder hiervan een factuur via het GOB. 
 

Artikel 7 Verschuldigde vergoeding en onkosten vergoeding 
7.1 De ouder is voor de door de gastouder te verrichten opvang en verzorging een vergoeding 
verschuldigd, op basis van het aantal te declareren opvanguren, vermenigvuldigd met het 
overeengekomen uurtarief. 
7.2 Het GOB hanteert per kalenderjaar een adviestarief voor de kosten van opvang en verzorging 
door de gastouder (verder te noemen “adviestarief”). Dit tarief komt tot stand in overleg met 
adviesorganen van het GOB. Het adviestarief voor het jaar 2017 bedraagt € 4,62. 
7.3 Partijen komen overeen dat de door de ouder aan de gastouder verschuldigde vergoeding voor 
opvang en verzorging (verder te noemen “opvangvergoeding”) wordt vastgelegd in de bijlage 
“opbouw opvanguren”. 
7.4 Jaarlijks per 1 januari kan het GOB het adviestarief herzien. Herzieningen van het adviestarief 
van het GOB worden minimaal twee maanden voor de ingangsdatum door het GOB schriftelijk of 
per mail bekend gemaakt aan ouder en gastouder. Indien de opvangvergoeding gelijk is aan het 
adviestarief, dan zal het gewijzigde adviestarief ook voor partijen gelden. Wijkt de 
opvangvergoeding af van het adviestarief, dan zal opvangvergoeding verhoogd worden 
overeenkomstig het percentage waarmee het adviestarief is verhoogd. 
7.5 In verband met de door gastouder aanvullend te maken onkosten, zoals bijvoorbeeld aange-

paste voeding en extra reiskosten, zal de ouder, naast de opvangvergoeding tevens een 
onkostenvergoeding aan de gastouder verschuldigd zijn. De te vergoeden onkosten worden zonder 
tussenkomst van het GOB door de gastouder bij de ouder gedeclareerd. 
 

Artikel 8 Betaling 
8.1 De ouder is de opvangvergoeding uiterlijk op de eerste van de maand nadat de uren zijn 
afgenomen, verschuldigd aan de gastouder. 
8.2 Op grond van de wet vervult het GOB de zogenaamde kassiersfunctie. Om die reden ontvangt 
de ouder via het GOB een factuur voor (o.a.) de aan de gastouder verschuldigde 
opvangvergoeding. De ouder zal het factuurbedrag uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum 
voldoen op het rekeningnummer van het GOB. Het GOB zal de opvangvergoeding vervolgens 
binnen de geldende wettelijke termijnen namens de ouder aan de gastouder doorbetalen. 
 

Artikel 9 Beëindiging van de overeenkomst 
9.1 Iedere partij is bevoegd deze overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een 
opzegtermijn van ten minste één maand. 
9.2 Opzegging dient schriftelijk of per mail te geschieden met verzending van een kopie aan het 
GOB. 
9.3 Gedurende de eerste twee maanden van de looptijd van deze overeenkomst – die door partijen 
wordt beschouwd als een proefperiode – kan opzegging geschieden tegen elke gewenste datum 
zonder dat de opzegtermijn in acht hoeft te worden genomen. 
9.4 Deze overeenkomst kan met onmiddellijke ingang en zonder opzegtermijn worden beëindigd 
vanwege dringende redenen, waardoor van de opzeggende partij redelijkerwijze niet gevergd kan 
worden de overeenkomst te laten voortduren. 
9.5 In de volgende gevallen kan de overeenkomst door de ouder met onmiddellijke ingang worden 
opgezegd. Dit dient schriftelijk te gebeuren: 
a. bij langdurige ziekte van het kind (tenminste vier aaneengesloten weken); 
b. indien de gastouder binnen de wettelijke termijn niet voldoet aan de wettelijke vastgestelde 
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deskundigheidseisen; 
c. Indien het GOB een melding van de GGD ontvangt dat de gastouder of een tot het gezin van de 
gastouder behorende persoon niet meer voldoet aan de vereiste voor een Verklaring Omtrent het 
Gedrag en binnen de daarvoor geldende termijn geen nieuwe Verklaring Omtrent het Gedrag kan 
overleggen 
9.6 Deze overeenkomst eindigt automatisch op de datum waarop de tussen de gastouder en het 
GOB of de tussen de ouder en het GOB bestaande overeenkomst is beëindigd. 
 

Artikel 10 Ongeval 
10.1 Bij een ernstig ongeval van het kind schakelt de gastouder eerst de meest aangewezen 
hulpverlener in. Daarna neemt de gastouder zo spoedig mogelijk contact op met de ouder(s). 
10.2 De ouder heeft de gegevens van huisarts en tandarts evenals een tweetal noodnummers 
ingevuld op het daartoe bestemde formulier. 
10.3 Bij een (bijna) ongeval dient de gastouder het Ongevallen registratieformulier in te 
vullen. De gastouder verstrekt binnen een week na het (bijna) ongeval een kopie van dit formulier 
aan de ouder en het GOB. 
10.4 Het GOB zal – afhankelijk van de aard van het ongeval – onderzoek kunnen doen. Naar 
aanleiding van dit onderzoek zal het GOB haar bevindingen terugkoppelen aan de gastouder en de 
ouder. 
 

Artikel 11 Privacy 
Gastouder en ouder verklaren dat zij, zowel gedurende de periode van deze overeenkomst als 
daarna, volledige geheimhouding zullen betrachten ten aanzien van al hetgeen beiden, in het 
kader van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst, ter kennis is gekomen over de 
persoonlijke omstandigheden, de werkzaamheden zelf, alsmede de bij het GOB werkzame 
personen. 
 

Artikel 12 Meningsverschillen 
Bij meningsverschillen tussen gastouder en ouder over de uitleg en/of uitvoering van deze 
overeenkomst treden zij eerst in onderling overleg. Indien geen overeenstemming wordt bereikt, 
kunnen zij zich tot het GOB wenden voor bemiddeling en vrijblijvend advies. Het GOB is in deze 
geen officiële partij gezien de werkingssfeer van deze overeenkomst. 
 

Artikel 13 Ondertekening 
13.1 Met de ondertekening van deze overeenkomst komt een eventueel bestaande overeenkomst 
van opdracht met betrekking tot hetzelfde/dezelfde kind en tussen dezelfde partijen als die deze 
overeenkomst ondertekenen, te vervallen. 
13.2 Voor zover deze overeenkomst aan de zijde van de ouder door meer dan één persoon wordt 
aangegaan zijn alle personen hoofdelijk verbonden ten aanzien van de verplichtingen uit deze 
overeenkomst. 
 

Aldus overeengekomen en getekend in drievoud in Hoorn d.d. 
 

Ouder(s): Gastouder: 
  

 
 

 

handtekening(en): 
 

handtekening: 

Bijlage 1: Opbouw opvanguren /



 
 

versie 20170101 

Opbouw opvanguren 
Naam kind :  
 

De opbouw van het aantal uren opvang en verzorging vanaf :  

Aantal weken dat er - gerekend vanaf startdatum tot einde 
kalenderjaar- geen opvang nodig is 

:  weken 
 

Vergoeding per uur (tarief 2017) € 4,62 
 

 We hebben vaste opvang uren en dagen 

 Reguliere uren 
Afwijkende uren (bijv. 

schoolvakantie) 

Maandag   

Dinsdag   

Woensdag   

Donderdag   

Vrijdag   

Zaterdag   

Zondag   

Aantal uren per week   

Aantal weken   
 

 Er zijn geen vaste opvangtijden en/of dagen 

We gaan uit van gemiddeld  uur per maand 

 
 

Overige afspraken ouder en gastouder 
 

 

Ouder(s): Gastouder: 
 
 
Handtekening(en) 

 
 
 
Handtekening 
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