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ALGEMENE VOORWAARDEN 
 

I. Begripsbepaling 
Artikel 1 
In deze algemene voorwaarden worden de volgende partijen genoemd: 
OppasQUEENS: het bedrijf dat de bemiddeling regelt tussen ouders en oppassen. 
De Ouder: de ouder waarmee de overeenkomst wordt gesloten. Dit dient altijd de 
ouder/verzorger te zijn van de kinderen. 
De Oppas: de persoon die via OppasQUEENS op zal passen bij gezinnen thuis. 
 

II. Bemiddeling 
Artikel 2 
2.1 OppasQUEENS bemiddelt tussen Ouder en Oppas. Dat wil zeggen dat de Ouder 
tegen betaling gebruik maakt van de diensten van OppasQUEENS. De Ouder kan een 
aanvraag indienen voor een Oppas, welke doorgestuurd wordt naar de beschikbare 
Oppassen. De Oppas bevestigt de aanvraag, waarna de Ouder hiervan op de hoogte zal 
worden gesteld. 
2.2 Aanvragen voor een Oppas kunnen pas verwerkt worden wanneer OppasQUEENS 
een volledig ingevulde en ondertekende overeenkomst heeft ontvangen van de Ouder. 
2.3 Er bestaat geen arbeidsovereenkomst tussen OppasQUEENS en de Oppas. De 
Ouder geeft zelf instructies aan de Oppas met betrekking tot de oppasdienst.  
2.4 OppasQUEENS is niet verplicht tot het resultaat van de aangeboden diensten of de 
Oppas. Uiteraard doet OppasQUEENS er alles aan de kwaliteit te waarborgen en zet 
zij zich zo nodig extra in om tegemoet te komen aan de aanvragen van de Ouder. 
2.5 Het is niet toegestaan buiten OppasQUEENS om contact op te nemen met een 
Oppas wanneer het gaat om een oppasdienst. Oppasaanvragen gaan dus altijd via 
OppasQUEENS.  
2.6 OppasQUEENS behoudt zich het recht een Ouder toegang tot haar diensten te 
weigeren in geval van onjuist of ongepast gebruik hiervan. 
 

III. Kwaliteit 
Artikel 3 
3.1 OppasQUEENS staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid en stelt daarom bepaalde 
eisen aan de Oppassen. Iedere Oppas is minimaal 17 jaar oud en heeft ruime ervaring 
met oppassen of kinderopvang of volgt een pedagogisch gerelateerde studie of 
opleiding. 
3.2 OppasQUEENS voert met iedere Oppas een persoonlijk gesprek en gaat daarin na 
of de Oppas aan bovengenoemde eisen voldoet. Daarnaast wordt bekeken of de 
potentiële Oppas past binnen het profiel van OppasQUEENS en worden eventuele 
referenties gecheckt.  
3.3 Om een bepaalde kwaliteit te kunnen waarborgen, vraagt OppasQUEENS de 
Oppas de vooraf opgestelde Richtlijnen door te lezen en vervolgens te ondertekenen. 
Hiermee bevestigt de Oppas op de hoogte te zijn van algemene richtlijnen en weet zij 
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hoe ze moet handelen in bepaalde situaties. Deze richtlijnen kunnen opgevraagd 
worden door de Ouders. 
3.4 OppasQUEENS heeft geen directe inzage in de oppasdiensten en vraagt de Ouders 
daarom af en toe kort verslag te doen van de kwaliteit van de Oppas, in de vorm van 
een beoordeling. Op deze manier kunnen eventuele maatregelen genomen worden met 
betrekking tot de kwaliteit. 
3.5 Bovengenoemde beoordelingen dienen altijd naar waarheid te worden ingevuld. 
OppasQUEENS is gerechtigd deze beoordelingen te publiceren op de website of te 
verstrekken aan derden. 
3.5 OppasQUEENS ontvangt graag zo snel mogelijk bericht van de Ouder wanneer 
hij/zij niet tevreden is over een Oppas. Ook dan kan OppasQUEENS passende 
maatregelen nemen ten opzichte van de Oppas en een juiste tegemoetkoming bieden 
aan de Ouder. 
 

IV. Aansprakelijkheid 
Artikel 4 
4.1 OppasQUEENS is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het al dan niet van 
toepassing zijn van de Regeling Dienstverlening aan Huis en de eventuele gevolgen 
hiervan. De Ouder en Oppas dienen hier zelf kennis van te nemen.  
4.2 OppasQUEENS is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de uitvoering van 
de oppasdienst. De Ouder en de Oppas zijn zelf verantwoordelijk voor het afsluiten 
van een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering en een ongevallenverzekering.  
4.3 OppasQUEENS is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade door de Oppas 
of het niet nakomen van afspraken tussen de Ouder en de Oppas. 
4.3 In het geval van klachten of vragen dient de Ouder zich te richten tot 
OppasQUEENS. OppasQUEENS zal echter alleen een bemiddelende rol aannemen bij 
het oplossen van geschillen tussen de Ouder en Oppas.  
 

V. Abonnementen, Boekingen en Betaling 
Artikel 5 
5.1 Om gebruik te maken van de diensten van OppasQUEENS dient de Ouder een 
abonnement af te hebben gesloten. Naast het afsluiten van een abonnement is het ook 
mogelijk een eenmalige boeking te doen of een aanvraag te plaatsen voor een vaste 
Oppas. 
5.2 Afhankelijk van het soort abonnement, heeft de Ouder de mogelijkheid een Oppas 
te boeken voor het maximaal aantal keer per maand zoals beschreven in de 
abonnementsvorm.  
5.3 OppasQUEENS biedt ook de mogelijkheid nog een extra keer een Oppas te 
boeken in de maand voor een toeslag van EUR 3,- per keer. 
5.4 Het maandelijkse abonnementsgeld dient te worden voldaan voor ingang van de 
desbetreffende maand. Indien het de eerste maand betreft, dient de Ouder naast het 
abonnementsgeld ook het inschrijfgeld te voldoen. 
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5.5 Abonnementen worden afgesloten voor minimaal 3 maanden. Vervolgens is het 
abonnement maandelijks, zowel schriftelijk als telefonisch, opzegbaar met een 
opzegtermijn van 1 maand.  
5.6 Naast het abonnementsgeld betaalt de Ouder het uurtarief van de Oppas. Voor 
iedere Oppas geldt eenzelfde tarief van EUR 8,- per uur. Voor feestdagen kunnen 
eventuele toeslagen gelden. 
5.7 Het uurtarief dient gelijk na afloop van de oppasdienst te worden voldaan aan de 
Oppas. De Ouder kan dit zowel overmaken als contant uitbetalen. 
5.8 De Ouder heeft de mogelijkheid om een voorkeur voor een bepaalde Oppas uit te 
spreken. OppasQUEENS zal hieraan tegemoetkomen wanneer de Oppas beschikbaar 
is. 
5.9 Een boeking kan tot 6 uur van tevoren kosteloos worden geannuleerd. Bij 
annulering minder dan 6 uur voor aanvang van de oppasdienst gelden 
annuleringskosten van EUR 12,50 per boeking.  
5.10 OppasQUEENS behoudt zich het recht de tarieven voor de diensten of 
onderdelen hiervan die zij verleent te allen tijde te wijzigen. Prijswijzigingen gaan pas 
na minimaal 30 dagen nadat de Ouder hiervan op de hoogte is gesteld in. 

 
VI. Wijzigingen overeenkomst 

6.1 OppasQUEENS heeft het recht deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. 
 


