Zorgovereenkomst voor thuiszorg
Stichting Zon Thuiszorg ……………………………

ZORGOVEREENKOMST
voor Thuiszorg
De ondergetekenden:
De Stichting ZON THUISZORG, statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de
Hoogestraat no. 71 te Paramaribo, met als KKF no.42703, in deze rechtsgeldig
vertegenwoordigd door haar Directeur de heer Kenneth Gemert, hierna te noemen
" de opdrachtnemer";
En:
Mevr/heer.................................., wonende aan de …………………………………………………
in het distrikt ……………………, met ID # ......................, voor wie als gemachtigde
optreedt de heer/mevr........................................ hierna te noemen de
“opdrachtgever”, verklaren als volgt te zijn overeengekomen:

-

-

-

In aanmerking nemende:
Dat de opdrachtnemer en de opdrachtgever een samenwerking wensen aan te gaan
tot het verlenen van thuiszorg aan de opdrachtgever, het wenselijk is zulks schriftelijk
vast te leggen;
Dat de opdrachtnemer deze zorg wenst aan te bieden door het beschikbaar stellen
van terzake kundige thuiszorgmedewerkers (verpleegkundigen c.q.
ziekenverzorgenden en verpleegassistenten);
Dat de thuiszorgmedewerkers allen in dienst zijn van de opdrachtnemer en
dienovereenkomstig volgens diens richtlijnen en reglementen de zorg bieden;

En wel onder de navolgende algemene voorwaarden;
Artikel 1.
De opdrachtgever (cliënt of gemachtigde door cliënt) verklaart te hebben
opgedragen aan ZON, gelijk ZON verklaart te hebben aangenomen van de
opdrachtgever, de uitvoering van het in artikel 2 omschreven zorgproject
uitgevoerd onder vraaggestuurde thuiszorg .
Er kunnen door de cliënt geen rechten aan deze overeenkomst worden
ontleend, indien blijkt dat cliënt de zorg nog niet heeft betaald.
Artikel 2.
De zorg wordt geboden overeenkomstig het contract. Er kan alleen hiervan
worden afgeweken na afstemming met de opdrachtnemer;
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Artikel 3.
Voor het aanbieden van optimale thuiszorg is het vereist dat de minimale
faciliteiten in de thuissituatie bij de opdrachtgever, waaronder goede sanitaire
voorzieningen en stromend water, aanwezig zijn.

Artikel 4.
Partijen stellen het tarief vast op een uurtarief of pakkettarief. Het uurtarief of
pakkettarief is vrij van omzetbelasting;

Artikel 5.
Voor het verrichten van werkzaamheden op zon- en feestdagen wordt 50%
extra in rekening gebracht.

Artikel 6.
De opdrachtgever zal na het tekenen van de overeenkomst de eerste
maandfactuur per kas moeten voldoen. Vervolgens wordt er maandelijks
gefactureerd. Facturen dienen binnen 8 dagen na ontvangst betaald te
worden.

Artikel 7.
De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het leveren van professionele
zorg aan de opdrachtgever en de opdrachtgever is verantwoordelijk voor de
betalingsverplichting zoals vermeld in artikel 5;

Artikel 8.
Als regel geldt dat de zorg wordt stopgezet, wanneer er een
betalingsachterstand is van 2 (twee) maanden;

Artikel 9.
Na betaling van het zorgtarief zal bij tussentijdse of vroegtijdige beëindiging
geen restitutie plaatsvinden van het reeds betaald bedrag.

Artikel 10.
Gedurende de periode dat de betaling via de verzekering wordt voldaan, zijn
artikel 5 en 8 NIET van toepassing.
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Boeteclausules
Artikel 11.
Het is de opdrachtgever verboden om gedurende 3(drie) jaar na beëindiging
van de dienstbetrekking met thuiszorgmedewerkers die in dienst van de
opdrachtnemer zijn geweest, de thuiszorg met de thuismedewerkers bij de
opdrachtgever voort te zetten, op straffe van betaling van een geldboete van
Srd. 1.000,- per dag.

Artikel 12.
Het is ten strengste verboden om goederen en geld rechtstreeks af te geven
of te verschaffen aan de thuiszorgmedewerkers in dienst van de
opdrachtnemer.

Artikel 13.
Tevens is het ten strengste verboden dat thuiszorgmedewerkers in dienst van
de opdrachtnemer buiten weten van de opdrachtnemer extra diensten
verlenen aan de opdrachtgever. Indien zulks blijkt zal de zorgovereenkomst
met onmiddellijke ingang worden stopgezet, zonder restitutie van enige
terugbetaling van het verschuldigd maandelijks tarief.

Artikel 14.
In geen geval zal de opdrachtgever thuiszorgmedewerkers in dienst van de
opdrachtnemer blootstellen aan verleidingen in de vorm van hogere lonen c.q
concurrerende activiteiten toestaan, welke schade kunnen toebrengen aan de
bedrijfsvoering van de opdrachtnemer, zulks op straffe van betaling van een
geldboete van Srd. 1.000,- per dag.

Aansprakelijkheidsuitsluiting
Artikel 15.
De opdrachtnemer aanvaard aansprakelijkheid voor fouten en/of vernielingen
welke kunnen ontstaan door handelingen die verricht worden bij het
aanbieden van de thuiszorg door de thuiszorgmedewerkers.
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CLIENTGEGEVENS:
Dossiernummer

: ………………………………………………….

Datum van aanmelding

:

Cliëntnaam + voorletters

:

Geboortedatum

:

Adres

:

Woonplaats

:

Telefoonnummer

:

(eventueel gemachtigde)

:

Kontaktnummer

:

Aanvangsdatum zorg

:

Afloop zorg

:

Zorg ter verlenging

:

Uurtarief

:

Pakkettarief

:

Korte omschrijving

:

Indicatie/werkzaamheden

:

(Persoonlijke verzorging en verpleging)
Eenmalige Intake (indien van toepassing)
Opzegtermijn cliënt:

:

Aldus in tweevoud opgemaakt en rechtsgeldig ondertekend te Paramaribo,
op
De opdrachtnemer,

De opdrachtgever,

STICHTING ZON THUISZORG
De heer K. Gemert
Algemeen Directeur

De heer/mevrouw
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