Algemene voorwaarden oppas/nanny
Artikel 1 - Definities
In deze algemene voorwaarden zal de term ‘oppas’/’oppassers/nanny/nannies’
regelmatig worden gebruikt. Hieronder wordt verstaan: iedere natuurlijke persoon die
voor eigen rekening en risico tijdelijk voor andermans kinderen zorgt. Ook zal de term
‘gezin’ regelmatig worden gebruikt. Hieronder wordt verstaan: iedere natuurlijke
persoon in de vorm van een ouder of voogd die op zoek is naar een oppas die tijdelijk
zijn/haar kind(eren) verzorgt. Onder de term ‘inschrijving’ wordt verstaan: het
moment waarop de oppas bevestiging van inschrijving heeft gekregen van 24NANNIES,
na de bijbehorende administratieve verrichtingen. Onder ‘oppasdienst’ wordt
verstaan: de aaneengesloten periode waarin de oppas oppaswerkzaamheden verricht
voor één gezin.
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
24NANNIES
Schagchelstraat 17 rood
2011HW Haarlem
E-mailadres: info@24nannies.nl
Telefoonnummer: 06 82 14 81 33
KvK-nummer: 61277401
Btw-identificatienummer: 45748330B01
Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte
en/of opdracht tussen 24NANNIES en een wederpartij. Van de toepasselijkheid
kan slechts worden afgeweken indien beide partijen dit voorafgaand schriftelijk
overeenkomen.
2. Afwijkende algemene voorwaarden van een wederpartij worden van de hand
gewezen.
3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden helemaal of
gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijven de andere bepalingen van
toepassing.
Artikel 4 - Dienstverlening van 24NANNIES
24NANNIES is een platform waar vraag en aanbod op het gebied van oppasdiensten
samenkomen. 24NANNIES bemiddelt tussen oppassers en gezinnen die een oppas
zoeken. Wanneer een gezin een oppasaanvraag indient, spant 24NANNIES zich in om
een beschikbare oppas te vinden. Wanneer 24NANNIES hierin slaagt, wordt de oppas
aan het gezin gekoppeld. Het gezin en oppas treden verder samen in overleg over
nadere details van de oppasdienst. 24NANNIES is niet verplicht tot het vinden van een
geschikte oppas.
Artikel 5 - Aanmelding oppassers

1. Oppassers die zich willen aansluiten bij het netwerk van 24NANNIES kunnen zich
per e-mail aanmelden of het contactformulier invullen op de website. Na
aanmelding volgt een kennismakingsgesprek waarin de werkervaring van de
oppas aan bod zal komen.
2. De oppas moet de volgende documenten kunnen overleggen:
identiteitsbewijs; verzekeringspolis van de zorgverzekering en
aansprakelijkheidsverzekering.
3. Na het kennismakingsgesprek en ontvangst van de documenten besluit
24NANNIES de oppas wel of niet toe te voegen aan het netwerk van oppassers.
24NANNIES gaat nooit een arbeidsrelatie aan met een oppas.
4. De oppas voert zijn of haar werkzaamheden voor eigen rekening en risico uit en
is zelf verantwoordelijk voor de inontvangstneming van de vergoeding hiervoor.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid
1. De dienstverlening van 24NANNIES blijft beperkt tot de bemiddeling tussen
oppas en gezin. 24NANNIES spant zich in om de juiste oppas aan het juiste gezin
te koppelen. De werkervaring van een oppas wordt in kaart gebracht en de
documenten die de oppas moet aanleveren dienen te worden overlegd aan
24NANNIES. De oppassers voeren hun werkzaamheden voor eigen rekening en
risico uit.
2. 24NANNIES heeft geen arbeidsrelatie met een oppas en kan dan ook niet
aansprakelijk worden gehouden voor handelingen of nalatigheden van een oppas
dan wel eventuele schade die daaruit voortvloeit.
3. 24NANNIES is niet aansprakelijk voor eventuele foutieve informatie die door de
oppas is verstrekt.
4. 24NANNIES is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor datgene dat het gezin
en de oppas onderling afspreken met betrekking tot de verzorging van het kind.
5. De oppas en het gezin zijn zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een
aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering.
Artikel 7 - Betalingen
1. De oppas krijgt een minimum bruto uurtarief zoals aangegeven op de website
(www.24nannies.nl).
2. Het gezin en de oppas zijn samen verantwoordelijk voor de betaling van de
oppasdienst. 24NANNIES draagt hier geen verantwoordelijkheid voor.
24NANNIES verklaart onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijk te zijn
voor de betaling van de oppas door het gezin.
3. De oppas is zelf verantwoordelijk voor het afdragen van belastingen, premies of
enige betalingsverplichtingen die uit de wet voortvloeien.
4. 24NANNIES is niet verantwoordelijk voor de afdracht van sociale premies en de
aangifte inkomstenbelasting.
Artikel 8 – Afzegging
1. Bij ziekte of andere legitieme afzegging neemt de oppas zo vroeg mogelijk, maar
uiterlijk 24 uur de dag voor de oppasafspraak, contact op met 24NANNIES. Bij

ziekte wordt de oppas niet doorbetaald. In het geval van plotselinge
ziekteverschijnselen geldt deze deadline niet. In dat geval neemt de oppas zo
vroeg mogelijk contact op met 24NANNIES.
2. Bij een oppasklus op vaste basis dient de oppas uiterlijk één week van te voren
contact op te nemen met 24NANNIES, indien hij/zij niet beschikbaar is.
Artikel 9 – Relatiebeding
Het is niet toegestaan om buiten 24NANNIES contact op te nemen over
werkgerelateerde zaken met gezinnen of oppassers die ingeschreven staan in het
netwerk van 24NANNIES. Dit geldt zowel tijdens de werkzaamheden voor 24NANNIES
als zes maanden na het beëindigen van de werkzaamheden. Bij overtreding van deze
bepaling kan 24NANNIES de oppas verplichten tot het betalen van een boete van €250
per overtreding met een maximum van €1000.
Artikel 10 - Privacyverklaring
1. 24NANNIES respecteert alle persoonlijke gegevens die worden gegenereerd via
de website, via de e-mail of via andere kanalen. Deze gegevens zullen
vertrouwelijk worden behandeld, opgeslagen, verwerkt en beschermd
overeenkomstig de relevante wet- en regelgeving. Gegevens worden zonder
nadrukkelijke toestemming van de oppas niet aan derden verstrekt.
2. 24NANNIES heeft persoonlijke gegevens nodig om bemiddelingsactiviteiten
tussen oppassers en gezinnen uit te kunnen voeren.
3. Via de website kunnen algemene gegevens worden bijgehouden zoals het IPadres, het tijdstip van bezoek/ opvraging of gegevens die worden verzameld door
de browser. Deze gegevens worden geanonimiseerd en gebruikt om statistische
analyses te maken van het gedrag van bezoekers van de website. De conclusies
uit deze analyses kunnen worden gebruikt om de website te optimaliseren. Nooit
zullen deze gegevens aan derden worden verstrekt, tenzij 24NANNIES hier
wettelijk toe wordt verplicht of nadrukkelijke toestemming heeft van de
rechtmatige eigenaar van deze gegevens.
4. Via info@24nannies.nl kunnen jouw persoonlijke gegevens worden opgevraagd,
verwijderd en/of eventuele wijzigingen worden doorgeven/doorgevoerd.
Artikel 11 – Gedrag en verplichtingen van de oppas
1. De oppas gaat verantwoordelijk om met de privégegevens en privésituatie van
het gezin.
2. Het maken van foto’s en video’s is zonder toestemming van de ouders niet
toegestaan. Dit geldt ook voor het plaatsen van beeldmateriaal op internet.
3. De oppas mag niet roken, drinken of andere verdovende middelen gebruiken
tijdens het oppassen. Bovendien is het niet toegestaan om onder invloed van
welk verdovend middel dan ook te beginnen aan een oppasklus.
4. Voor het vervoeren van kind(eren) in een gemotoriseerd voertuig, dient van
tevoren toestemming gevraagd te worden aan de ouders.
5. Tijdens het oppassen dient de oppas goed telefonisch bereikbaar te zijn, zowel
voor de ouders als voor 24NANNIES.

6. De oppas dient zich binnen redelijke grenzen te houden aan de tussen ouders en
oppas gemaakte afspraken
7. Indien de oppas zich niet aan de bovengenoemde punten houdt, heeft
24NANNIES het recht om de oppas te verwijderen uit het netwerk van
24NANNIES.

Artikel 10 - Bevoegde rechter en toepasselijk recht
Nederlands recht is van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij 24NANNIES
partij is. De rechtbank Haarlem is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen,
tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 11 – Akkoord en wijzigen algemene voorwaarden
24NANNIES behoudt zich het recht voor om haar algemene voorwaarden aan te passen.
24Nannies adviseert de klant dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er
veranderingen zijn doorgevoerd. Door gebruik te maken van deze website en de
services van 24NANNIES gaat men automatisch akkoord met de meest recente algemene
voorwaarden.
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