ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

Artikel 1. De definities
De zorgvrager: betreft de persoon die zorg behoeft. In de Algemene Leveringsvoorwaarden wordt
en of kan onder het begrip zorgvrager, ook de eventuele wettelijk en/of gevolmachtigde
vertegenwoordiger van de zorgvrager verstaan. De zorgvrager is de persoon die de verbintenis
aangaat om op een nader te bepalen wijze zorg te kunnen verkrijgen.
De AWBZ: dit betreft de afkorting van Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.
De WMO: dit betreft de afkorting Wet maatschappelijke Ondersteuning.
De zorgverlener: dit betreft de persoon die de zorg verleent en door de stichting ThuisPoli gekoppeld
is aan de zorgvrager.
De thuiszorg: dit betreft zorg die bij de zorgvrager thuis geleverd kan worden en welke kan bestaan
uit o.a. persoonlijke begeleiding, persoonlijke verzorging, huishoudelijke verzorging en of verpleging.
De zorgcoördinator: dit betreft de contactpersoon aan wie de zorgvrager opdracht heeft
gegeven zorg in te gaan zetten, de persoon welke een coördinerende functie heeft tussen de diverse
zorgverleners en de zorgvrager.
De stichting ThuisPoli: de organisatie die het mogelijk maakt dat de zorgvrager zorg kan ontvangen.
De Zorgovereenkomst: de overeenkomst welke de stichting ThuisPoli en de zorgvrager met elkaar
aangaan om zorg en of eventuele aanverwante diensten te kunnen gaan verlenen.
Het zorgdossier: dit betreft een stelsel van in een map samengevoegde formulieren die betrekking
hebben op de zorgbehoefte van de zorgvrager en waarin verslag wordt gedaan van - vrijwel alle relevante informatie met betrekking tot de zorgverlening en de gezondheidstoestand van de
zorgvrager.
Het Zorgleefplan: dit betreft een onderdeel van het zorgdossier van de zorgvrager en heeft
betrekking op de gemaakte zorgafspraken – doelstellingen – tussen zorgvrager en zorgverlener.

Artikel 2. De duur van de Overeenkomst
2.1. De stichting ThuisPoli in hoedanigheid van zorgverlener, gaat met de zorgvrager een
overeenkomst aan voor de in de overeenkomst genoemde periode.
2.2. De periode waarin zorg verleent gaat worden, wordt in gezamenlijk overleg tussen de
zorgverlener en zorgvrager vastgesteld.
2.3. De door zorgverlener en zorgvrager gesloten overeenkomst kan door beide partijen beëindigd
worden zonder opgaaf van redenen, met een opzegtermijn van één maand of op een eerder moment
indien beide partijen daarmee instemmen.
2.4. Een reden of redenen voor een onmiddellijke tussentijdse beëindiging van de overeenkomst,
zonder in achtneming van de opzegtermijn, kan voor beide partijen o.a. zijn:
• het overlijden van de zorgvrager;
• wanneer er geen zorg meer nodig of gewenst is, of zodra de zorg wordt overgenomen
door een mantelzorger.
• wanneer er sprake is van opname van de zorgvrager in een ziekenhuis, verpleeghuis e.d.;
• bij een acute verslechtering van de gezondheidstoestand van de zorgvrager en de zorgvraag te
complex is geworden;
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• indien er sprake is van een gevaarlijke werkomgeving – niet voldaan aan de arbocheck – en de
zorgvrager niet voornemens is om veilige werkomstandigheden te creëren.
• indien er sprake is van wangedrag door de zorgvrager en er bijvoorbeeld sprake is van discriminatie
en of seksuele intimidatie richting de zorgverlener.
• indien er sprake is van verschijnselen van ernstige psychiatrische ziektebeelden, welke naar
inschatting van de zorgverlener mogelijk een (direct) gevaar voor een zorgverlener met zich mee
kunnen brengen.
• indien er sprake is van een specifieke gezondheidstoestand met een verhoogd risico voor de
zorgverlener – bij gevaarlijke infectieziekten en of idem gevaarlijke virale aandoeningen – en
waarvoor specialistische zorg noodzakelijk is.
2.5. De zorgvrager verklaart van deze overeenkomst een door partijen, zijnde de zorgvrager en
stichting ThuisPoli, ondertekend exemplaar te hebben ontvangen.
2.6. Voorts verklaart de zorgvrager dat de aan deze overeenkomst gehechte algemene
leveringsvoorwaarden, met de inhoud waarvan zorgvrager zich volledig bekend en akkoord verklaart,
te hebben ontvangen.
2.7. Deze algemene leveringsvoorwaarden vormen met deze overeenkomst een onverbrekelijk
geheel.

Artikel 3. Zorgverlening en Kwaliteit
3.1. De zorgverlener zorgt ervoor dat de met de zorgvrager overeengekomen diensten, conform de
afspraken ten aanzien van de tijdstippen en de aard van de (thuis)zorg op een betamelijke wijze
verricht zullen worden.
3.2. De zorgvrager kan niet verlangen dat de zorgverlening telkens verzorgd gaat worden door een
vaste zorgverlener. De zorgverlener bepaalt in elk onderliggend verzoek tot zorg, welke zorgverlener
de zorgvrager zal worden toegewezen.
3.3. De zorgverlener zal enkel daar waar mogelijk, rekening houden met de afkomst,
geloofsovertuiging en culturele identiteit van de zorgvrager om een goede match te krijgen tussen de
zorgverlener en zorgvrager.
3.4. De zorgvrager mag zich beroepen op het mogen verkrijgen van goede zorgverlening, maar gaat
er uitdrukkelijk mee akkoord dat de zorg – daar waar mogelijk – uitgevoerd kan worden door een
stagiair-zorgverlener. De zorgvrager begrijpt dat het verwachtingspatroon van de zorgverlening – bij
inschakeling van een stagiaire zorgverlener – zal aansluiten bij de kennis en kunde van de stagiair
zorgverlener in kwestie.
3.5. De zorgverlener zal te allen tijde een goede en professionele beroepshouding in acht nemen om
de kwaliteit van zorg te kunnen waarborgen.
3.6. De in de zorgovereenkomst genoemde en of gezamenlijk overeengekomen diensten, kunnen o.a.
de volgende aard van werkzaamheden betreffen:
• huishoudelijke verzorging
• persoonlijke verzorging
• verpleging
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• gespecialiseerde verpleging
• begeleiding
3.7. Een zorgverlener kan na overleg met de zorgvrager eventueel op meerdere niveaus (thuis)zorg
gaan verlenen. Het eventueel op meerdere niveaus zorg gaan verlenen kan een (tijdelijke) extra
service betreffen en een zorgvrager kan daaraan geen nadere rechten ontlenen.
3.8. Indien er richting de zorgvrager ook andere diensten verleent gaan worden dan onder 3.6
genoemd, dan wordt de betreffende dienst in de zorgovereenkomst nader beschreven.
3.9. De zorgverlener voert de met de zorgvrager overeengekomen diensten naar eigen inzichten, op
basis van aangeleerde vaardigheden en voor eigen verantwoordelijkheid uit, daarbij rekening
houdende met de wensen van de zorgvrager. Omtrent de wensen van de zorgvrager: bij uitvoering
van de overeengekomen diensten, maakt de zorgverlener hierover zelf de eventuele afspraken met
de zorgvrager.
3.10. De zorgverlener streeft er nadrukkelijk naar om kwalitatief verantwoorde zorg te bieden op
een betamelijk deskundigheidsniveau en volgens de geldende codes die voor de betreffende
beroepsgroep gebruikelijk zijn.
3.11. Bij het uitvoeren van zorgtaken en aanverwante diensten, zal de zorgvrager voldoen aan de
eisen en voorschriften zoals die worden gesteld in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
3.12. Het eventuele afwijken van zorgverlening t.o.v. van de overeengekomen zorgdiensten is
eventueel mogelijk d.m.v. het maken van mondelinge afspraken, doch enkel en indien beide partijen
met deze wijzigingen instemmen. Desgewenst worden de eventuele afwijkende afspraken schriftelijk
bevestigd. En dat voorts in zoverre de mondeling overeengekomen zorgdiensten passen binnen de
vereiste beroepskwalificaties en werkprocessen zoals omschreven onder 3.6.
3.13. In geval er sprake is of zal zijn van wijzigingen van substantiële aard en omvang t.o.v. van de
bestaande zorgovereenkomst, dient er tussen beide partijen een nieuwe schriftelijke
zorgovereenkomst afgesloten te worden.
3.14. De zorgverlener behoud ten alle tijde het recht voor om eventuele veranderingen in de
zorgverlening, zoals gewenst door de zorgvrager, welke niet zijn overeengekomen in de
zorgovereenkomst, niet uit te voeren.
3.15. De zorgverlener is er nadrukkelijk van op de hoogte dat de stichting ThuisPoli zorg verleent op
basis van het beschikbare aanbod van zorgverleners.
3.16. Indien de stichting ThuisPoli niet in staat is om op welk moment dan ook, zorg te leveren aan
een zorgvrager, dan kan de zorgvrager de stichting ThuisPoli nimmer dwingen – in welke vorm dan
ook – om zorg te leveren.
3.17. De stichting ThuisPoli machtigt haar zorgverleners om de zorg aan zorgvragers per
onmiddellijke ingang te staken wanneer er sprake is van een gevaarlijke situatie en of er sprake is van
een dreigende situatie.
3.18. Een zorgverlener mag zich beroepen op overmacht en hoeft niet op de overeengekomen
tijdstippen verschijnen bij een zorgvrager, wanneer er sprake is van extreme weersomstandigheden
en of er een staking dan wel een storing is in het Openbaar Vervoer.
3.19. In gevallen van vragen of opmerkingen over de zorgverlening, zal de zorgvrager zich wenden tot
de zorgcoördinator.
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Artikel 4. Afwezigheid van zorgverlener of zorgvrager
4.1. In alle voorkomende gevallen waarin wegens ziekte of overmacht van de zorgverlener de
uitvoering dan wel voortzetting van de werkzaamheden redelijkerwijs niet kan worden verwacht,
meldt de zorgverlener dit terstond aan de zorgvrager en - indien van toepassing - aan diens
vertegenwoordiger.
4.2. De zorgverlener is verantwoordelijk voor de zorglevering en zorgt in beginsel voor – in nauw
overleg met de zorgvrager dan wel diens vertegenwoordiger – voor passende vervanging.
4.3. Indien er sprake is van vooraf geplande afwezigheid van de zorgverlener, dient de zorgverlener
dit minimaal één week van tevoren aan de zorgvrager en/of diens vertegenwoordiger melden.
4.4 De zorgverlener dient zelf, tenzij nadrukkelijk met de zorgvrager en stichting ThuisPoli anders is
overeengekomen, voor vervanging te zorgen.
4.5. Vervanging van zorgverlening geschiedt in beginsel door een persoon/personen welke door de
stichting ThuisPoli wordt toegewezen.
4.6. Bij niet tijdige melding van afwezigheid dan wel in situaties van inadequate vervanging, is de
zorgvrager gerechtigd de overeenkomst met de stichting ThuisPoli per direct op te zeggen.
4.7. Bij een geplande afwezigheid – vakantie / ziekenhuisbezoek e.d. – van de zorgvrager, zal de
zorgvrager de stichting ThuisPoli daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
4.8. De stichting ThuisPoli is gerechtigd om deze overeenkomst eenzijdig te ontbinden, zodra de
zorgvrager bij regelmaat verzuimt om geplande afwezigheid voortijdig te melden.

Artikel 5. Vergoedingen
5.1. De stichting ThuisPoli levert in beginsel zorg waarvoor de zorgvrager geen vergoeding dient te
betalen.
5.2. De stichting ThuisPoli kan in bepaalde situaties er voor kiezen om van artikel 5.1. af te wijken en
de zorgvrager te verzoeken om een eigen bijdrage te betalen. De stichting ThuisPoli kan en zal zich
met name op artikel 5.2 gaan beroepen, indien de leefstijl van de zorgvrager dusdanig is, dat
verondersteld kan worden dat deze over voldoende middelen beschikt om een redelijke financiële
bijdrage te leveren.
5.3. Reistijd en reiskosten voor de zorgverleners zullen niet in rekening worden gebracht.
5.4. De zorgverlener kan en mag aan de zorgvrager nimmer extra kosten in rekening brengen, zonder
dat de stichting ThuisPoli hiervoor nadrukkelijk opdracht heeft gegeven.
5.5. In gevallen waarbij de zorgvrager een incidentele hulpvraag heeft, kunnen er met de stichting
ThuisPoli aparte afspraken worden gemaakt. De stichting ThuisPoli zal er per geval bekijken of de
specifieke hulpvraag vrij van kosten zal kunnen worden uitgevoerd.

Artikel 6. Declaraties
6.1. De stichting ThuisPoli zal in geval zij een beroep doet op artikel 5.2. enkel daadwerkelijk
verleende diensten in rekening brengen bij de zorgvrager.
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6.2. Indien de zorgvrager en de zorgverlener overeengekomen zijn gekomen dat voor specifieke
diensten er een declaratie zal worden ingediend, dan zal deze declaratie op weekbasis worden
opgesteld.
6.3. De zorgvrager dient voorafgaand aan het sturen van de declaratie, de declaratie voor akkoord te
verklaren. De zorgvrager ontvangt een kopie/doorslag van de declaratie.

Artikel 8. Verzekeringen
8.1. De stichting ThuisPoli beschikt over een verzekering tegen beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid.
8.2. Indien er sprake is van een vermeende schade en een zorgvrager wenst de stichting ThuisPoli
dan wel de zorgverlener daarvoor aansprakelijk te stellen, dan kan dat enkel op schriftelijke wijze.
8.3 De zorgvrager heeft ingeval van materiële schade een eigen risico van maximaal 100,00 euro per
schadegeval.

Artikel 9. Geheimhouding
9.1. De zorgverlener heeft een uitdrukkelijke verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hem of
haar in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst en het verrichten van de
overeengekomen werkzaamheden met betrekking tot de zorgvrager en diens huisgenoten ter
kennis komt.
9.2. De zorgverlener wordt door de zorgvrager gemachtigd om - daar waar nodig - van artikel 9.1. af
te wijken, wanneer dat in het kader van een goede zorgverlening noodzakelijk is.

Artikel 10. Klachten
10.1. De zorgvrager kan schriftelijk eventuele klachten inzake de dienstverlening, de bejegening
en/of behandeling door de zorgverlener indienen bij stichting ThuisPoli, Guntersteinweg 377, 2531
KA, Den Haag.
10.2 Eventuele klachten welke een zorgvrager of diens wettelijke vertegenwoordiger wenst in te
dienen, worden enkel in behandeling genomen wanneer onderling overleg tussen de zorgvrager en
zorgverlener niet tot een goede oplossing heeft mogen leiden.
10.3. In gevallen waarin er niet tot overeenstemming kan worden gekomen,
kan de zorgvrager zich schriftelijk wenden tot de onafhankelijke klachtencommissie van de stichting
ThuisPoli. Het adres: De Klachtencommissie van stichting ThuisPoli, Guntersteinweg 377, 2531 KA,
Den Haag.

© Stichting ThuisPoli
Versie: 14 januari 2014

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN
Artikel 11. Wijziging van de leveringsvoorwaarden.
11.1. De stichting ThuisPoli heeft het recht om tussentijds essentiële wijzigingen aan te brengen in de
onderhavige leveringsvoorwaarden.
11.2. Indien de stichting ThuisPoli besluit om gedurende de looptijd van de overeenkomst essentiële
wijzigingen door te voeren in de leveringsvoorwaarden, dan zal de zorgvrager of diens wettelijke
vertegenwoordiger, daarvan schriftelijk op de hoogte worden gesteld.
11.3. Indien de door de ThuisPoli doorgevoerde wijzigingen in de algemene leveringsvoorwaarden,
voor een zorgvrager aanleiding vormen om de overeenkomst te ontbinden, dan dient het verzoek tot
ontbinding schriftelijk te worden ingediend bij de stichting ThuisPoli.

Artikel 12. Toepasselijk recht.
12.1. Deze algemene leveringsvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.
12.2. Partijen verplichtingen zich bij eventuele geschillen alles te doen binnen hun mogelijkheden om
de geschillen in onderling overleg op te lossen.
12.3. Indien partijen niet tot een acceptabele oplossing kunnen komen, wordt het geschil voorgelegd
aan een bevoegde rechter te Den Haag.

Tekenend voor kennisneming en akkoordverklaring;
Op datum: ………………………………. 2014.

De zorgvrager, naam: ……………………………………… Achternaam: …………………………………………………………….

Handtekening: ………………………………………………………

De zorgcoördinator, namens de ThuisPoli:

Naam: ………………………………………………; ………………………………………………………..

Handtekening: ……………………………………………………..
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