De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het kinder kookcafé van ’t Kroontje:
1 januari 2020
1) Dit product is alleen voor kinderen van onze KDV- en BSO-groepen op de locatie Veghel.
2) U kunt een abonnement afsluiten voor een vaste dag waarop uw kind een warme maaltijd
afneemt.
3) Indien u een keer op een andere dag gebruik wenst te maken van de maaltijdservice vraagt u
dit bij voorkeur een week van te voren aan per mail. Voor overige aanvragen geldt dat
bekeken wordt of er mogelijkheden zijn.
4) De maaltijdservice vindt alleen plaats in de schoolweken (40 weken).
5) De kosten bedragen € 3,- per maaltijd.
6) De kosten van de maaltijdservice worden middels een strippenkaart van 10 strippen per
automatische incasso geïncasseerd. Kosten voor 1 strippenkaart €30,7) De maaltijdservice staat op naam van het kind en is niet overdraagbaar.
8) Afmeldingen voor de avondmaaltijd die 48 uur van te voren, schriftelijk (per mail) bij ons
bekend zijn, worden niet afgeschreven van de strippenkaart en deze strip kan dus op een
later moment worden benut.
9) Het ruilbeleid is verder niet van toepassing op de maaltijdservice.
10) Indien uw kind allergisch of gevoelig is voor bepaalde producten dient u er zorg voor te
dragen dat dit bekend is bij de groepsleidsters.
11) De producten inclusief een recept worden wekelijks vers in huis gehaald en bereid door onze
medewerkers. Ook kunnen producten vriesvers worden aangeboden indien grotere porties
bereid zijn.
12) Koken door kinderen wordt altijd onder begeleiding en toeziend oog van een pedagogisch
medewerker of bevoegd stagiair uitgevoerd.
13) Strippenkaarten worden niet automatisch verlengd. Als de strippenkaart bijna vol is worden
ouders hierover geïnformeerd en kan een nieuwe strippenkaart worden aangevraagd.
14) Het opzegtermijn van dit product bedraagt 2 weken.
15) Voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden. U ontvangt altijd minimaal 2 weken voor
aanvang van de wijzigingen de aangepaste voorwaarden toegestuurd.

