Voorwaarden noodopvang
Als we op de groep deze klachten bij het kind zien dient het kind zo
Aanbod

snel mogelijk opgehaald te worden.

Specifiek voor COVID-19 zijn er cruciale beroepsgroepen om de
samenleving draaiende te houden tijdens de COVID-19-uitbraak.

Brengen en halen

Ouders of verzorgenden die hieraan werken, kunnen gebruik ma-

Om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen mogen kin-

ken van de kinderopvang, nader te noemen noodopvang. De lijst

deren alleen gebracht en gehaald worden door één volwassene

met deze cruciale beroepsgroepen is als volgt:

zonder klachten (neusverkoudheid, hoesten, keelpijn en eventueel

•

•

Zorg, Jeugdhulp en (Maatschappelijke) Ondersteuning, inclu-

koorts). Deze volwassene moet vooraf bekend te zijn en moet zich

sief productie en transport van medicijnen en medische hulp-

indien gevraagd kunnen identificeren.

middelen.

Met uitzondering van de eerste dag zijn ouders niet welkom op de

Leraren en personeel benodigd op school, zoals voor af-

groep. Kinderen worden afgegeven bij de deur. Het afscheid is kort.

standsonderwijs, opvang van kinderen en examens.
•

Openbaar vervoer.

Koppeling met basisscholen

•

Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien.

Iedere bso noodvestiging is gekoppeld aan een of meer basisscho-

Deze bestaat uit supermarkten, de aanlevering van super-

len. Een wijziging in de capaciteit van de noodvestiging of het aan-

markten, de verwerkende industrie en de transporten van

tal van onze noodvestigingen kan gevolgen hebben voor de koppe-

deze industrie maar ook het ophalen van producten bij boe-

ling van basisscholen aan opvanglocaties. Bij wijziging van de kop-

ren, het aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere pro-

peling van school aan bso-vestiging behoudt Kappio zich het recht

ducten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst.

voor de opvanglocatie van kinderen te wijzigen.

•

Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel, etcetera.

•

Vervoer van afval en vuilnis.

Aansprakelijkheid

•

Kinderopvang.

•

•

Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorzie-

vermissing of diefstal van eigendommen van ouders en kin-

ning aan de samenleving die van noodzaak is om op de

deren, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde

hoogte te blijven van wat er speelt.

van Kappio. In die gevallen waarin Kappio aansprakelijk is, is

Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn

het schadebedrag beperkt tot het bedrag dat door de verze-

reeds vitaal verklaard):

keraar van Kappio wordt uitgekeerd, vermeerderd met het ei-

•
•

meldkamerprocessen

•

brandweerzorg

•

ambulancezorg

•

GHOR

•

crisisbeheersing van de veiligheidsregio’s

•

Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincie en ge-

gen risico van Kappio.
•

Kappio is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door
het niet, onjuist of onvolledig verstrekken van informatie
door de ouders omtrent (de opvang van) het kind.

•

Bovenstaande aansprakelijkheidsbepalingen gelden niet in
geval sprake is van opzet en/of grove schuld van Kappio, ter

meente), bijvoorbeeld betalen uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades, justitiële inrichtingen

Kappio is niet aansprakelijk voor schade aan of zoekraken,

zake waar- van de bewijslast rust op de ouder.
•

en forensische klinieken.

Ouders dienen Kappio schadeloos te stellen voor - en te
vrijwaren tegen - alle vorderingen tot schadevergoeding die
derden tegen Kappio instellen in geval van schade ontstaan

Aanvragen van noodopvang

door het namens de ouders in opvang genomen kind.

Opvang kunt u aanvragen via het aanmeldingsformulier noodopvang op onze website.

Overmacht
•

Kappio is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder

Plaatsingsduur en opvangtijden

overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast het-

Tot en met 6 april 2020 kan gebruik worden gemaakt van de op-

geen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt be-

vang. Deze periode kan verlengd worden als de noodmaatregel

grepen, alle van buiten komende onvoorziene oorzaken,

van de overheid m.b.t. de noodopvang wordt verlengd. De stan-

waarop Kappio geen invloed kan uitoefenen, doch waar-

daard opvangtijden voor 0-4 jarigen zijn van 7:15 – 18:15 uur en

door Kappio niet in staat is haar verplichtingen na te ko-

voor basisschoolkinderen voorschoolse opvang van 7.15 tot aanvang schooltijd en aansluitend aan schooltijd tot 18:15 uur. De
opvang is geopend op maandag tot en met vrijdag.

men.
•

Storingen in het bedrijf ten gevolge van overmacht ontslaan
Kappio van het nakomen van de uitvoeringsplicht, zonder dat
ouders om die reden enig recht op vergoeding van schaden

Geen recht op opvang bij ziekte

kunnen doen gelden. In geval van overmacht zal Kappio

Wanneer een kind ziek is en/of klachten heeft in de bovenste

daarvan onverwijld mededeling doen.

luchtwegen (neusverkoudheid, hoesten, keelpijn en eventueel
koorts) kan geen gebruik worden gemaakt van de noodopvang.
Voorwaarden noodopvang Kappio locaties. Kvk 37152175

