Algemene voorwaarden
Kindpakket Beuningen
Algemene voorwaarden aanbieders regelingen ___________________________________________
Artikel 1: Algemeen
De gemeente Beuningen wil de deelname van kinderen (0-18 jaar) van minder financieel
draagkrachtigen aan maatschappelijke activiteiten bevorderen. Meedoen is voor elk kind van belang.
De gemeente Beuningen heeft het Kindpakket ontwikkeld om meedoen te stimuleren en mogelijk te
maken voor deze doelgroep. Het Kindpakket Beuningen wordt uitgevoerd door Kindpakket
Beuningen. Dit is een projectorganisatie van de gemeente Beuningen.
Artikel 2: Duur van de overeenkomst
De overeenkomst geldt gedurende een kalenderjaar. De overeenkomst zal stilzwijgend worden
verlengd voor telkens de duur van een kalenderjaar. Beëindiging van de overeenkomst dient u
uiterlijk een maand voor het einde van het kalenderjaar per email, via beuningen@mijnkindpakket.nl
kenbaar te maken.
Artikel 3: Inspanningsverplichtingen
Aanbieder draagt er zorg voor dat:
• Deelname aan het Kindpakket Beuningen bekend wordt gemaakt. Hiervoor wordt
promotiemateriaal door Kindpakket Beuningen beschikbaar gesteld.
• De internetsite beuningen.mijnkindpakket.nl verrijkt wordt en actueel wordt gehouden met
informatie van de organisatie, zoals de tariefstelling, aanbod en de eventuele korting.
• In eigen publicaties de aanbiedingen voor deelnemers aan het Kindpakket worden vermeld.
• Haar medewerkers tijdig en juist over aanbieding(en) van Kindpakket Beuningen worden
geïnformeerd.
• Kinderen welke gebruik maken van het aanbod via het Kindpakket Beuningen op dezelfde
manier behandeld worden als klanten die zelf het tarief / de prijs betalen.
• De (eventuele) gegronde klachten van een kind/ouder over aangeboden diensten of
producten correct en adequaat worden opgelost.
• Er een alternatief wordt aangeboden als een geboekt product (tijdelijk) niet geleverd kan
worden.
• U controleert of de aanbieding aan of de ouder(s) / wettelijk vertegenwoordiger(s) of aan het
betreffende kind wordt verstrekt. Verstrekkingen zijn persoonsgebonden en het is niet
toegestaan dat een aanbieding aan andere personen, dan de hiervoor genoemde, te
verstrekken.
• U draagt zorg voor de interne registratie van de aanmeldingen en verstrekkingen van
aanbiedingen.
• Kindpakket Beuningen tijdig geïnformeerd wordt over wijzigingen in tenaamstelling en het
bankrekeningnummer.

•

De gemeente Beuningen of Kindpakket Beuningen altijd het recht hebben om betalingen die
aan uw organisatie zijn gedaan te controleren op rechtmatigheid aan de hand van uw
administratie, facturen, kassabonnen of overeenkomsten. Na verzoek bent u verplicht om
binnen 14 dagen de gevraagde bewijsstukken te retourneren aan de gemeente Beuningen of
Kindpakket Beuningen. Als aanbieder verplicht u zich om onrechtmatig verkregen betalingen
per omgaande te restitueren aan Kindpakket Beuningen. Indien u op verzoek niet kunt
aantonen dat de betaling rechtmatig heeft plaats gevonden, heeft de gemeente Beuningen
of Kindpakket Beuningen de mogelijkheid om de samenwerking per direct te beëindigen.
Daarbij bent u verplicht onrechtmatig verkregen betalingen terug te betalen.

Bijzondere voorwaarden
Vergoeding via regelingen Kindpakket Beuningen.
Als aanbieder doet u één of meerdere aanbiedingen voor de kinderen die gebruik mogen maken van
het Kindpakket Beuningen. Een aanbieding wordt gekoppeld aan één regeling binnen het Kindpakket
Beuningen. Afhankelijk van de regeling geldt er een maximale vergoeding. De door u aangeboden
producten mogen niet boven dit bedrag uitkomen. We vragen u dan ook om een aanbieding samen
te stellen die past binnen de gestelde maximale vergoedingsmogelijkheden. U bent als aanbieder vrij
om een korting te verstrekken aan de kinderen van het Kindpakket. In het overzicht hieronder ziet u
per regeling de maximale vergoeding.
• 1 lidmaatschap voor sport of cultuur ter waarde van maximaal € 225,- per jaar;
• zwemdiploma A voor maximaal € 730,-;
• zwemdiploma B voor maximaal € 144,30;
• tussen de 12 en 18 jaar 1 keer per 4 jaar 1 laptop of tablet ter waarde van maximaal € 225,-;
• schoolreisjes of schoolkamp ter waarde van maximaal € 50,- per jaar;
• reizen buitenland middelbare school ter waarde van maximaal € 300,- per jaar;
• 1 zomerkledingpakket ter waarde van maximaal € 50,- per jaar;
• 1 winterkledingpakket ter waarde van maximaal € 65,- per jaar;
• tussen de 12 en 18 jaar 1 keer een fiets voor maximaal € 225,-;
• 1 muziekinstrument ter waarde van maximaal € 150,- per jaar;
• sportmateriaal ter waarde van maximaal € 100,- per jaar;
• sportkleding ter waarde van maximaal € 100,- per jaar.
Uitbetaling
Uitbetaling van de vergoeding zal automatisch door Kindpakket Beuningen aan uw organisatie
gebeuren. De betaling is gegarandeerd na akkoord van de aanbieding door de ouders/wettelijk
vertegenwoordiger van het kind. U ontvangt per e-mail een bericht van Kindpakket Beuningen zodra
dit akkoord is gegeven door de ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger.
De kosten van zwemdiploma A ter hoogte van € 730,- en de kosten van zwemdiploma B ter hoogte
van € 144,30 worden voldaan vanuit Kindpakket Beuningen. Daarbij zijn de volgende
toelatingseisen van toepassing:
• Kinderen moeten de Nederlandse taal spreken.
• Zwemlessen zijn voor kinderen vanaf 5 jaar.
• De kinderen hebben 1 jaar de tijd om hun zwemdiploma te behalen. In dat jaar kunnen ze
extra zwemlessen krijgen.
De borg voor de polsbandjes ter waarde van € 15,- blijven voor rekening van de cursist/ouders. Na
inlevering van het polsbandje wordt dit bedrag door zwembad De Plons terugbetaald.
Als er een aanmelding binnenkomt die door Zwembad De Plons wordt geaccepteerd zal het
Kindpakket binnen een week het bedrag overmaken. Kinderen kunnen dan na een week vanaf
aanmelding beginnen met de zwemlessen.

Indien het zwembad constateert dat kinderen niet meer komen opdagen waardoor het behalen van
het zwemdiploma in gevaar komt, kan het zwembad een beroep doen op de stichting Perspectief/
Valerie Bekkers. Zij zal dan bekijken wat nodig is om de kinderen de zwemlessen te doen hervatten.
(Valerie Bekkers: valeriebekkers@stg-perspectief.nl / 06-22064927)
Indien kinderen tijdelijk uitvallen ‘bevriest’ het zwembad het tegoed zodat het kind op een ander
moment, in overleg de zwemlessen kan hervatten. Indien een kind definitief uitvalt, bijvoorbeeld als
gevolg van verhuizing stort het zwembad het restant terug naar de gemeente.
Het zwembad geeft aan het einde van het kalenderjaar inzicht in:
• Het aantal kinderen dat heeft gezwommen met een vergoeding van het Kindpakket
• Het aantal van deze kinderen dat zwemdiploma heeft behaald
• Het aantal lessen dat daarvoor benodigd was (op kindniveau)
• Het aantal kinderen dat is gestart, maar dat voortijdig is uitgevallen.
• Het aantal kinderen waarvan het tegoed is ‘bevroren’.

