


 
 
 
 

Woon-zorgovereenkomst                                    Paraaf:                                  Paraaf :                                      Versie 1.00 / 11-2018  

WOO N-Z OR GO V ER EE N KOM S T  
 

Tussen : Huize Hebe BV, gevestigd aan de Weteringlaan 2 te Zeist,  
 te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door H. Gerrits, hierna te noemen: Huize Hebe; 
       en :   mevrouw / de heer    
 hierna te noemen : de cliënt.  
 
I n  a a n m e r k in g  n e m e n d e  d a t :  
Ø de cliënt nadrukkelijk wenst vast te leggen dat op grond van zijn vrije zelfbeschikkingsrecht de zorg en begeleiding ingekocht 

worden bij Huize Hebe voor de gehele duur van het verblijf in Huize Hebe; 
Ø de cliënt verzorging en verpleging,  ondersteunende en activerende begeleiding wenst te ontvangen op basis van de specifiek bij 

de cliënt levende behoeften, in relatie met de omvang van het zorgzwaartepakket.; 
Ø Huize Hebe voorziet in:  

• de gebruikelijke voeding  (ontbijt-lunch-diner) op niet-facultatieve basis; 
• basis schoonmaak van de kamer/woongelegenheid één keer per week; 
• was verzorging van bedlinnen en handdoeken, kleding (exclusief stoomgoed ); 
• 24-uurs beschikbaarheid van zorg waarbij het gaat om zorg op afroep en/of op afspraak. 
• persoonlijk alarmeringssysteem; 
• extra services, aanvullende diensten, extra zorg en verzorging.  

Ø de vrijheid en zelfstandigheid van de cliënt zijn leven naar eigen inzicht in te richten worden gerespecteerd, hetgeen onder 
andere tot uitdrukking komt in de volgende overwegingen: 
• de cliënt beschikt over het vrije keuzerecht ten aanzien van medische, geestelijke en maatschappelijke bijstand, waarbij de 

cliënt het recht toekomt om de van het zorgleefplan deel uitmakende bestanddelen te weigeren; 
• Huize Hebe voert een terughoudend beleid wat betreft het gebruik van vrijheid beperkende maatregelen en gedrag 

beïnvloedende medicatie. Er worden geen onrustbanden, stoelgordels, verpleegdekens of spanlakens gebruikt; 
• de persoonlijke leefomgeving van de cliënt wordt beschermd; 
• de cliënt wordt gestimuleerd in diens zelfredzaamheid en gestimuleerd waar mogelijk in beweging te blijven; 
• de  cliënt beheert zelfstandig zijn vermogen en inkomen, behoudens schriftelijk overeengekomen afwijking hiervan. 

 
Huize Hebe stelt de kamer/woongelegenheid ter beschikking omdat cliënt ook zorgcliënt is. 

Huur van de kamer/woongelegenheid met extra services eindigt bij het einde  
 van de zorgovereenkomst. Huize Hebe wijst nadrukkelijk op het feit dat cliënt  
 geen huurbescherming krijgt als de zorgovereenkomst eindigt.   

  
 
Verk laren a l s  vo lgt  te  z i jn  overeeng ekom en:  
 
Artikel 1 
De overeenkomst tussen Huize Hebe en de cliënt wordt aangegaan met ingang van   
Vanaf genoemd tijdstip of zoveel eerder of later als de cliënt in Huize Hebe is gaan wonen, kan de cliënt aanspraak maken op de 
verzorging die in het zorgleefplan is overeengekomen. 
 
Z O R G  
Artikel 2:   Zorgleefplan 
1. Op de in artikel 1 genoemde datum wordt zorg geleverd op grond van het voorlopig vastgestelde zorgleefplan dat is opgesteld 

aan de hand van de inventarisatie van de zorgvraag. 
2. Maximaal drie maanden na de in artikel 1 genoemde datum wordt een zorgleefplan gedefinieerd en vastgesteld in uren per 

week. De zorgvraaginventarisatie wordt periodiek twee keer per jaar verricht en vaker als de omstandigheden daartoe 
aanleiding geven. 

3. Het zorgleefplan voorziet in de zorg waar de cliënt uit eigen middelen voor betaalt en  waarvoor de cliënt direct of indirect 
financiële middelen voor ontvangt, hetzij op basis van wettelijke regelingen, hetzij op basis van een verzekering. 

4. Huize Hebe en de cliënt kunnen overeenkomen dat al dan niet tijdelijk van het zorgleefplan wordt afgeweken. Hierbij zal 
worden overeengekomen voor wiens rekening geheel of gedeeltelijk de meerkosten van extra verzorging komen.  
Het zorgleefplan wordt na elke zorgvraaginventarisatie opnieuw vastgesteld. Afwijkingen op het vigerende zorgleefplan worden 
schriftelijk vastgelegd.  
Geeft cliënt geen toestemming voor (delen van) de zorg- en/of dienstverlening, dan wordt dat in het zorgplan vermeld.  
Die onderdelen worden niet uitgevoerd, tenzij dat noodzakelijk is om gevaar voor cliënt of anderen af te wenden.  
Wenst cliënt geen overleg met Huize Hebe over de zorg- en dienstverlening dan stelt Huize Hebe een zorgplan op waarin 
zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met wat Huize Hebe denkt wat cliënt wil en kan gezien de mogelijkheden en 
beperkingen van cliënt. 
 

5. Indien op een bepaald moment door een medisch deskundige wordt gesteld dat het medisch en/of sociaal onverantwoord is 
dat de cliënt de zorg blijft ontvangen in het eigen appartement, wordt de cliënt geadviseerd door te stromen naar een Pagina 1 van 6 
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omgeving waarin de verzorging wel medisch en/of sociaal verantwoord kan worden ontvangen. Huize Hebe hanteert hiervoor 
een uitstroomprotocol. De inclusie- en exclusiecriteria zijn bij het ondertekenen van deze overeenkomst uitgereikt. 

 
Artikel 3:  Tarief zorg 
1. Ervan uitgaande dat er voor de cliënt sprake is van een persoonsgebonden budget (PGB) /WLZ, worden de geïndiceerde 

zorguren, huishoudelijke zorg en begeleiding, omgerekend naar een aantal uren per week en bepaald op het bijbehorende 
bedrag van de indicatiebeschikking van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) 

2. De eigen bijdrage aan de overheid behorende bij de WLZ of WMO gefinancierde verzorgingskosten kunnen als consequentie 
van een (aangepaste) indicatie door de overheid (het CAK) worden aangepast.  

3. De cliënt wordt ervan in kennis gesteld wanneer de cliënt op grond van een herindicatie in een hogere (of lagere) categorie 
dient te worden ingedeeld.  

4. De particuliere zorgkosten bedragen op grond van deze overeenkomst € 10.000,00 per maand gerelateerd aan de periodiek 
vastgestelde zorgvraaginventarisatie.  

5. De particuliere zorgkosten worden doorberekend na de vaststelling van de hogere indicatie en/of zorgvraaginventarisatie door 
een medisch deskundige en nadat Huize Hebe en de cliënt overeenstemming hebben bereikt over aanpassing van de zorg en 
de daarmee gemoeide kosten. 

6. De kosten voor medische, paramedische en farmaceutische hulp, evenals verband- en hulpmiddelen en andere ter zake 
bijkomende kosten worden de cliënt buiten bovengenoemd bedrag in rekening gebracht.  

7. De WLZ of WMO gefinancierde zorgkosten dienen bij voorschot door cliënt voldaan te worden. Op het moment dat de SVB 
betaald, worden de voorschotten verrekend. Huize Hebe zal dit via facturatie verzorgen.  
 

Artikel 4:   Zorg, indicatie wijziging, nieuwe indicatie 
Als Huize Hebe constateert dat de geldende indicatie niet meer voldoet voor de benodigde zorg, heeft Huize Hebe een gesprek met 
de cliënt met het oog op indiening van een aanvraag voor een nieuwe indicatie.  

- Huize Hebe legt uit waarom het noodzakelijk is dat cliënt tijdig over een nieuwe indicatie beschikt; dat cliënt de keuze heeft de 
aanvraag zelf in te dienen of dit door Huize Hebe wil laten doen waarbij cliënt wordt gewezen op de gevolgen, zie hierna;  
geeft Huize Hebe gemotiveerd aan in hoeverre zij de te verwachten zorg kan blijven verlenen; hiervan wordt een verslag gemaakt 
en krijgt cliënt een bedenktijd als die daar behoefte aan heeft.  

- Als cliënt de aanvraag voor een nieuwe indicatie niet, niet tijdig of niet volledig heeft ingediend en hij daardoor niet tijdig over 
een nieuwe indicatie beschikt, kan Huize Hebe -ook achteraf- kosten in rekening brengen aan de cliënt. Deze kosten zullen niet 
hoger zijn dan het maximum van de nieuw geïndiceerde zorg. 

 
Artikel 5:   Spoedzorg 
Als de zorgbehoefte van de cliënt plotseling zodanig wijzigt dat binnen 24 - 48 uur substantieel zwaardere of andere zorg nodig is, 
waarbij verwacht wordt dat Huize Hebe de spoedzorg zelf kan leveren, dan meldt Huize Hebe dit meteen bij het indicatieorgaan met 
daarbij; als verwacht wordt dat de cliënt de zwaardere of andere zorg langer dan 14 dagen nodig heeft, een aanvraag voor 
vervolgindicatie. In een gesprek met de cliënt geeft Huize Hebe een toelichting op de spoedprocedure. 
Kan Huize Hebe de spoedzorg niet zelf leveren dan verzoekt Huize Hebe met de aanvraag om een vervolgindicatie tegelijkertijd ook 
dat  de  cliënt met spoed uit te plaatsen naar, bij een andere zorgaanbieder. 
 
 
H U U R  -  W O O N V O O R Z I E N I N G 
Artikel 6:   Woonvoorziening 
1. Huize Hebe biedt de kamer bij de ingebruikneming in goede staat aan en aanwezige voorzieningen zoals centrale verwarming, 

warmwatervoorzieningen en brandmeldinstallatie functioneren naar behoren. Inventaris zoals overgordijnen, vitrage, 
vloerbedekking, kast-wasbak-spiegel-verlichting, handdoekenrek, plafondverlichting, bed-matras-nachtkast-bedlampje blijven 
eigendom van Huize Hebe. 

2. De cliënt zal de kamer overeenkomstig de bestemming gebruiken; zorgt ervoor geen hinder bij buren en omwonenden te 
veroorzaken. 

3. Veranderingen in of aan de kamer mogen slechts worden aangebracht na voorafgaande (schriftelijke) toestemming van Huize 
Hebe, die aan deze toestemming voorwaarden kan verbinden en op geen enkele wijze een onderhoudsplicht heeft voor deze 
veranderingen. Een gegeven toestemming geldt slechts tot wederopzegging en onder de voorwaarde dat, bij beëindiging van 
deze overeenkomst, Huize Hebe de keuze heeft te vorderen dat de kamer in de veranderde staat wordt opgeleverd of in de 
oorspronkelijke staat wordt teruggebracht.  Huize Hebe zal toestemming weigeren als door de verandering geen zorg meer 
verleend kan worden aan cliënt of aan een volgende bewoner. 

4. De cliënt kan gebruik maken van de algemene ruimten en algemene voorzieningen overeenkomstig hun bestemming.  
Privé- en dienstruimten zijn niet voor de cliënt toegankelijk. Betreden en gebruik van de centrale keuken is vanwege hygiëne 
voorschriften niet toegestaan. Het gebruik van de tuin door cliënt en zijn gasten is beperkt tot het algemene gedeelte van de 
tuin. De tuin is niet bedoeld voor het uitlaten van honden.                                                                                                                                                                                                                               

5. De kamer van de cliënt mag niet tegen diens wil door Huize Hebe worden betreden. Dit geldt zowel wanneer de cliënt in de 
kamer aanwezig is, als buiten zijn aanwezigheid. Deze toestemming is niet nodig wanneer om dringende redenen van veiligheid 
en gezondheid van de cliënt en/of andere cliënten van andere kamers in het gebouw, betreding noodzakelijk is. 

6. Wanneer de cliënt  om enigerlei reden niet aanwezig is in zijn kamer, mag dit door Huize Hebe niet voor andere 
doeleinden worden gebruikt. Huize Hebe mag aan anderen geen toestemming geven het appartement te gebruiken. Pagina 2 van 6 
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Artikel 7:   Huur en servicekosten 
1. De aanvangsprijs voor huur en servicekosten (beschreven in artikel 12 - 1 ) bedraagt €  per maand,  

te voldoen bij vooruitbetaling op of voor de eerste van de maand, ingaande  
2. De huurprijs wordt jaarlijks op 1 januari aangepast op basis van de CPI index alle huishoudens. De huurprijs zal door deze 

aanpassing nimmer dalen beneden de laatst geldende huurprijs. Indien deze index gegevens geheel of gedeeltelijk komen te 
ontbreken, zal de jaarlijkse aanpassing van de huur en servicekosten volgens soortgelijke maatstaven worden berekend. 

3. Indien wijzigingen van overheidsheffingen of veranderingen zoals de btw betreffende de huur en/of servicekosten tussentijds 
tot prijsverhogingen leiden die de trendmatige aanpassing te boven gaan, kunnen verhogingen slechts worden toegepast na 
overleg met en (schriftelijke) toestemming van de cliënt. 

 
Artikel 8:   Onderhoud, reparatie, aansprakelijkheid 
1. De cliënt zal het gehuurde als een goed huisvader gebruiken en dit goed onderhouden en dit waar nodig repareren.  

Onder de onderhoudsverplichting van cliënt valt het verrichten van geringe reparaties en verder onder meer: 
a. wit- en stukadoorswerk, binnen verfwerk, behangwerk; 
b. het vervangen van gebroken ruiten en spiegels in de kamer, uitgezonderd de ruiten aan de buitenzijde van het pand; 
c. het ophangen en/of aansluiten van lampen, verlichting armaturen en/of overige elektrische apparatuur, vervanging van  

 kapotte fittingen en lampen, enz.; 
d. vergelijkbare kleine reparaties en werkzaamheden die het gevolg zijn van grove nalatigheid, slordigheid, onjuiste of ruwe 
 bewoning van de cliënt of zijn bezoekers. 

2. Indien cliënt niet in staat is net genoemde reparaties en/of werkzaamheden zelf te (doen) verrichten zal Huize Hebe deze (doen) 
uitvoeren. Huize Hebe zal de aan deze werkzaamheden verbonden kosten bij afzonderlijke factuur bij cliënt in rekening brengen. 

3. Indien Huize Hebe een onderzoek wil instellen naar de wenselijkheid om reparaties te verrichten, is de cliënt  gehouden Huize 
Hebe, of door deze aan te wijzen derden, toe te laten tot de kamer. 

4. De cliënt zal Huize Hebe toestaan om ieder onderzoek van – en de reparaties aan – de structuur van de kamer toe te staan 
zonder recht op schadevergoeding. De onderhoudswerkzaamheden worden zoveel mogelijk op de met de cliënt 
overeengekomen tijdstippen uitgevoerd. Het vorenstaande geldt ook voor werkzaamheden die betrekking hebben op andere 
kamers van bewoners of op additionele ruimten behorende bij Huize Hebe. 

5. Huize Hebe draagt zorg voor het technisch onderhoud en voor herstelwerk aan de kamer.  Zijn voorzieningen door cliënt  
aangebracht of verzocht dan komen de kosten voor rekening van cliënt. 

6. Huize Hebe is niet aansprakelijk voor schade die voor de cliënt  zou kunnen voortvloeien uit tekortkomingen van de leveringen en 
diensten die al of niet door de bemiddeling van Huize Hebe door derden worden verricht. Voor schade die voortvloeit uit door 
Huize Hebe zelf verrichte leveringen en diensten is hij niet verder aansprakelijk dan voor zover uit hoofde van zijn 
aansprakelijkheidsverzekering dekking wordt geboden. 

7. De cliënt kan van Huize Hebe geen vergoeding eisen of aanspraak maken op vermindering van huur en servicekosten wegens 
verminderd woongenot ten gevolge van werkzaamheden die door of in opdracht van Huize Hebe aan de kamer, complex of de 
tuin waarvan dit deel uitmaakt worden uitgevoerd. De cliënt zal de uitvoering van werkzaamheden die Huize Hebe nodig acht 
toelaten en daaraan voor zover nodig medewerking verlenen. 

8. De cliënt is aansprakelijk voor schade die aan het gehuurde wordt toegebracht ook als de schade is ontstaan ten gevolge van 
onachtzaamheid, grove schuld of opzet van hemzelf, zijn bezoek of andere personen voor wie hij aansprakelijk is. 

 
Artikel 9:   Onderhuur 
Het is de cliënt niet toegestaan de kamer geheel of gedeeltelijk door derden te laten gebruiken of aan derden onder te verhuren. Het 
huurrecht is strikt persoonsgebonden en niet op derden overdraagbaar. 
 
Artikel 10:   Verzekering 
Huize Hebe verwacht van cliënt dat die een W.A. verzekering afsluit, alsmede zijn eigendommen verzekert tegen schade ten gevolge 
van brand, diefstal, enz. 
 
Artikel 11:   Huisregels 
Huize Hebe heeft huisregels opgesteld waar cliënt zich aan dient te houden (uitgereikt bij ondertekening van deze overeenkomst). 
 
 
S E R V IC E S   –   D IE N S T VE R L E N E IN G  –   E X T RA  O PT I E S   
Artikel 12:   Services  -  dienstverlening  -  extra zorg 
1. Huize Hebe voorziet in, inbegrepen onderdelen: 

- ontbijt, lunch, diner en consumpties zoals koffie – thee – melkproducten – verfrissingen; 
- wassen en verzorging van beddengoed en persoonlijke kleding bij normaal verwacht niveau; inclusief strijken, maar exclusief 

stoomgoed; 
- algemene (recreatieve) activiteiten voor alle bewoners; 
- garantie dat 24 uurs zorg in directe nabijheid aanwezig is, alsmede oproepbaarheid van verpleegkundige achterwacht bij 

calamiteiten; 
- een persoonlijk alarmeringssysteem met het daarbij behorende abonnement; 
- het regelen van afspraken, administratieve (zorg-)zaken,  telefoonservice, secretariaat, postbezorging; 
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- gebruik draadloos internet, standaard TV abonnement, de beschikbaarheid van een telefoonaansluiting; 
- energie, gas, water, elektra voor de kamer en algemene ruimten; 
- onderhoud van boilers – verwarming – brandblusmiddelen – personenlift – brandmeldsysteem – tuin; 
- gescheiden vuil afvoer, ontstoppen van rioleringen; glas bewassing. 

 
2. Extra services – extra dienstverlening – extra zorg; opties tegen betaling: 

Huize Hebe en cliënt kunnen extra voorzieningen, extra zorg en extra diensten overeenkomen, waarvoor een geldelijke 
vergoeding wordt afgesproken.  
- Aanvullend dagbestedingsprogramma afgestemd op persoonlijk niveau  /  uitstapjes (vervoer-entree-consumpties-begeleiding)  

/  vervoerskosten ziekenhuis ed; begeleiding naar een arts-specialist-therapeut   /  vervoerskosten naar sociale activiteiten. 
- Extra schoonmaak van de kamer  /  etikettering persoonlijk wasgoed  /  bovenmatige wasverzorging, meerkosten voor 

structureel extra vaak wassen  /  het stomen van kleding  /  herstelkosten kleding. 
- Dieetkosten op medisch voorschrift, allergie vrije producten, eiwitrijk, vloeibare voeding, etc  /  alcoholische producten  /  extra 

luxe of speciaal gewenste etenswaren  /  gasten logies en genoten gastenmaaltijden – dranken. 
- Kapper – pedicure – manicure – tandarts – begeleiding/assistentie bij persoonlijke uitstapjes   /  huismeester diensten  / 

boodschappendienst  /  toilet- en drogisterij artikelen, algemene verzorgingsproducten  / verband en hulpmiddelen; 
- Nazorgpakket bij overlijden. 
- Extra (verpleegkundige) verzorging, nachtzorg, specialistische zorg, particuliere zorg. 
- Wensen en opties die nu niet voorzien zijn. 

Bij te verwachten regelmatig gebruik van de betaalde services c.a. verlangt Huize Hebe een voorschot van tenminste € 100,00 in de te 
verwachten kosten. Na afloop van de maand ontvangt cliënt een digitale factuur en dient het voorschot weer aangevuld te worden. 
 
 
O V E R I G E   B E P A L I N G E N  
Artikel 13:   Aanvang, duur en beëindiging van de overeenkomst 
1. De overeenkomst vangt aan op de dag van ondertekening van deze overeenkomst of, indien dat eerder is de dag waarop de 

cliënt gebruik gaat maken van de geboden services en zorg, zijnde de datum vermeld in artikel 1 van deze overeenkomst. 
2. De overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd. 

De overeenkomst eindigt, behoudens de betalingsverplichting, door overlijden van de cliënt; met wederzijds goedvinden;  of 
door eenzijdige opzegging door de cliënt of door Huize Hebe.  

3. De cliënt, evenals Huize Hebe, hebben het recht de overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 
één kalendermaand. De opzegging geschiedt schriftelijk tegen de eerste dag van de maand. Opzeggen kan als: 

•   Huize Hebe de zorg die cliënt nodig heeft niet (meer) kan of mag verlenen, bijvoorbeeld bij zodanige verandering in  
 de zorgvraag dat er geen goede zorg meer geboden kan worden of na een nieuw(e) indicatiebesluit/(-stelling). 
•   Het indicatiebesluit/-stelling, de machtiging ov de verwijzing van een specialist niet meer geldig is. 
•   Wanneer het indicatieorgaan, zorgkantoor of zorgverzekeraar beslist dat het recht op budget stopt. 
•   Wanneer de instantie die het budget verstrekt géén toestemming geeft voor de in de aanvraag afgesproken 

werkzaamheden of de zorgovereenkomst afkeurt. 
•   De zorg niet langer nodig is. Dus een eerdere beëindiging dan de indicatie/machtiging/verwijzing aangeeft. Als cliënt 

denkt dat zorg nog steeds nodig is, mag cliënt voor eigen rekening een second opinion vragen en moet dat doen binnen 
de genoemde opzegtermijn. 

•   Na medisch advies en op basis van inclusie- en exclusiecriteria. 
•   Cliënt komt de verplichtingen uit deze overeenkomst niet na of gedraagt zich zodanig dat het voor Huize Hebe niet  
      (meer) mogelijk is om goede zorg- en dienstverlening te verlenen. 
•   Het zorgkantoor of zorgverzekeraar Huize Hebe niet meer betaald voor de zorg- en dienstverlening aan cliënt en  
 cliënt ook niet bereid is voor de zorg- en dienstverlening daadwerkelijk te betalen. 
•   Wanneer er andere gewichtige redenen zijn voor opzegging die Huize Hebe met cliënt heeft besproken. 
•   Wanneer cliënt voortgaat ernstige overlast te bezorgen aan zijn omgeving en/of zichzelf of andere(n) schade berokkent. 
 

4. De overeenkomst wordt aangegaan onder een ontbindende voorwaarde, wat inhoudt dat de overeenkomst direct eindigt zon-
der opzegtermijn als budgethouder overlijdt, als door toedoen van de budgethouder de uitbetaling van zorggelden wordt ge- 
blokkeerd; als Huize Hebe failliet is verklaard of surséance van betaling is verleend; als Huize Hebe zijn bedrijfsactiviteiten stopt. 
 

5. De verplichting tot betaling van de huur, services en zorgkosten ontstaat op het moment dat de kamer ter beschikking komt 
van de cliënt, waarbij niet van belang is of de cliënt op die datum feitelijk gebruik maakt van de kamer.  

6. De verplichting tot betaling van de huur, services en zorgkosten blijft bij vertrek of overlijden bestaan gedurende één 
kalendermaand na de maand van vertrek of overlijden.  
 

7. In geval de overeenkomst eindigt door overlijden van de cliënt dient de kamer te worden ontruimd binnen 7 dagen, na de  dag 
van overlijden. In geval de overeenkomst om andere redenen eindigt, dient de kamer uiterlijk op de dag waarop de 
overeenkomst ten einde loopt, te zijn ontruimd.  
Bij het einde van de overeenkomst is de cliënt of zijn diens nabestaanden verplicht de kamer schoon en in goede staat ter 
beschikking  te stellen van Huize Hebe, waarbij tevens de sleutels aan Huize Hebe overhandigd dienen te worden. 
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8. Indien de goederen, die hebben toebehoord aan de overleden cliënt of toebehoren aan een cliënt, wiens recht op gebruik van 
de kamer is beëindigd, niet binnen de afgesproken termijn waarbinnen de kamer ontruimd dient te worden, door de 
rechthebbende(n) zijn weggevoerd dan doet rechthebbende(n) zonder verdere vorderingen volledig afstand van zijn 
eigendommen. Huize Hebe heeft dan het recht die goederen op kosten van rechthebbende(n) te laten afvoeren  en te 
vernietigen en/of aan een kringloopbedrijf om niet over te dragen.   
 

9. Indien de cliënt, nadat deze overeenkomst is ondertekend en de cliënt, ongeacht de reden, afziet of moet afzien van de 
overeenkomst, is de cliënt aan Huize Hebe een vergoeding verschuldigd ten bedrage van éénmaal de dan geldende prijs   voor 
huur en services.  
 

Artikel 14:   Waarborgsom, voorschot  
1. Cliënt zal als waarborg voor de juiste nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst aan Huize Hebe als waarborgsom 

een bedrag betalen gelijk aan eenmaal de maandelijkse woon- en servicekosten, zijnde: €  
2. Huize Hebe kan cliënt te allen tijde verzoeken om een voorschot van al dan niet geïndiceerde zorgkosten te voldoen.  

Zodra rechtstreekse vergoedingen ontvangen worden, zal het voorschot worden afgerekend. 
3. Over de waarborgsom/voorschotten wordt geen rente vergoed. De cliënt heeft geen aanspraak op verrekening van 

enig bedrag van de waarborgsom. 
4. De waarborgsom/voorschotten wordt na beëindiging van de overeenkomst gerestitueerd nadat de cliënt of zijn 

vertegenwoordiger aan al zijn verplichtingen op grond van deze overeenkomst heeft voldaan. Openstaande kosten, zoals 
bijvoorbeeld herstellen schade, reparatiekosten, schoonmaakkosten na vertrek, extra ingekochte opties. 

 

Artikel 15:    Betaling 
1. Door cliënt te verrichten betalingen voor huur, services en zorgkosten zullen plaatsvinden in euro's op bankrekeningnummer  

NL59 INGB 0007 4177 12 t.n.v. Huize Hebe BV te Zeist, te voldoen bij vooruitbetaling voor de eerste van de maand. Overige 
betalingen dienen binnen 14 dagen te geschieden. 

2. Huize Hebe stuurt na het verstrijken van de betalingstermijn een betalingsherinnering en geeft de cliënt de gelegenheid binnen 
14 dagen na ontvangst van de herinnering alsnog te betalen. 

3. Als na het verstrijken van de tweede betalingstermijn nog steeds niet is betaald, is Huize Hebe gerechtigd wettelijke rente en 
buitengerechtelijke incasso kosten in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de eerste betalingstermijn. De incasso-
kosten worden berekend overeenkomstig het Besluit vergoeding buitengerechtelijke kosten.  

 

Artikel 16:    Het in gebreke zijn 
1. Indien cliënt enige bepaling van deze overeenkomst ondanks aanmaning niet naleeft is Huize Hebe naar haar keuze bevoegd: 

ontruiming, tussentijdse ontbinding van de overeenkomst en nakoming met inachtneming van het in lid 2 bepaalde te 
vorderen, dan wel van cliënt nakoming te vorderen. 

2. De kosten van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen door Huize Hebe gemaakt, waaronder in ieder geval 
begrepen zijn incassokosten en kosten voor rechtskundige bijstand, in verband met de niet-nakoming en/of overtreding door 
cliënt, zijn voor rekening van cliënt.  

3. Indien Huize Hebe nalatig blijft in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst 
heeft cliënt het recht van Huize Hebe vergoeding te vorderen van kosten, schade en interesten, tevens van buiten gerechtelijke 
en gerechtelijke kosten waaronder mede begrepen de kosten van rechtskundige bijstand. Alvorens over te gaan tot vordering 
van schadevergoeding dient de cliënt Huize Hebe schriftelijk in gebreke te stellen. 

 
Artikel 17:   Aansprakelijkheid   
1. Huize Hebe is niet aansprakelijk voor schade die voor de cliënt zou kunnen voortvloeien uit tekortkomingen van de leveringen 

en diensten die al of niet door bemiddeling door derden worden verricht. Voor schade die voortvloeit uit door Huize Hebe zelf 
verrichte leveringen en diensten is zij niet verder aansprakelijk dan voor zover uit hoofde van haar aansprakelijkheids-
verzekering dekking wordt geboden. 

2. Cliënt is aansprakelijk voor schade die aan eigendommen van Huize Hebe wordt toegebracht, indien de schade is ontstaan ten 
gevolge van onachtzaamheid, grove schuld of opzet van cliënt zelf, zijn bezoek of andere personen voor wie hij aansprakelijk is. 
 

Artikel 18:   Geheimhouding 
1. Huize Hebe staat er voor in dat geheimhouding in acht wordt genomen ten aan zien van al hetgeen omtrent de cliënt of 

diens naaste betrekkingen door Huize Hebe, door haar medewerkers of door andere personen die zijn ingeschakeld bij de 
dienstverlening wordt vernomen. 

2. Geheimhouding kan in principe slechts worden verbroken op uitdrukkelijk verzoek of met uitdrukkelijke toestemming van de 
cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger. Geheimhouding geldt niet tegenover hen die belast zijn met de verzorging of de 
medische zorg van de cliënt, voor zover het bekendmaken van gegevens in het belang is van de cliënt. 

3. Indien overleg wordt gevoerd over de toestand en/of omstandigheden van de cliënt, tussen medewerkers onderling, of tussen 
medewerkers en derden zal steeds de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid worden betracht. 

4. Huize Hebe beschikt over een reglement bescherming persoonsgegevens (uitgereikt bij ondertekening van deze overeenkomst). 
Artikel 19:   Klachtregeling en geschillen 
1. Huize Hebe beschikt over een klachtregeling volgens de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (uitgereikt bij 

ondertekening van deze overeenkomst). 
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2. Voor geschillen, voortvloeiende uit deze overeenkomst is, onverlet de gebruikelijke interne en externe klachten- en 
geschillenregelingen die de cliënt ter beschikking staan, de Nederlandse rechter bevoegd. 

 
Artikel 20:   Wettelijke vertegenwoordiging  
Indien de cliënt door een derde wettelijk wordt vertegenwoordigd om zijn belangen tegenover Huize Hebe te behartigen,  
wordt door deze wettelijke vertegenwoordiger een schriftelijk bewijs van zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid overlegd. 

 
Artikel 21:   Wijziging  
1. Huize Hebe kan de bepalingen in deze overeenkomst eenzijdig wijzigen. 
2. Een wijziging treedt in werking 30 dagen na de dag waarop deze aan de cliënt is medegedeeld, tenzij Huize Hebe in de 

mededeling een latere datum van inwerkingtreding vermeldt; een wijziging die rechtstreeks voortvloeit uit een wijziging in 
wet- of regelgeving treedt in werking op het moment van wijziging van de desbetreffende bepaling in de wet- of 
regelgeving, tenzij Huize Hebe in de mededeling aan de cliënt een latere datum van inwerkingtreding vermeldt. 

3. Indien Huize Hebe deze overeenkomst wijzigt, heeft de cliënt het recht Huize Hebe binnen 14 dagen na voornoemde 
mededeling door middel van een aangetekende brief aan te geven de overeenkomst tussentijds te beëindigen met ingang van 
de datum van inwerkingtreding van de wijziging. Huize Hebe heeft het recht om uiterlijk 10 dagen na de tijdige ontvangst van 
voornoemde brief schriftelijk aan de cliënt aan te geven bereid te zijn om de overeenkomst op basis van de ongewijzigde 
voorwaarden voort te zetten. In dat geval zal de wijziging niet van toepassing zijn op de cliënt en wordt de overeenkomst op 
basis van de ongewijzigde voorwaarden voortgezet. Indien Huize Hebe van voornoemd recht geen gebruik maakt, zal de 
overeenkomst met de betreffende cliënt automatisch met ingang van de inwerkingtreding van de wijziging eindigen. 

4.  Een wijziging geldt ook ten aanzien van op het moment van wijziging reeds bestaande overeenkomsten tussen de 
zorgaanbieder en de cliënt. 

 
Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en per bladzijde geparafeerd en ondertekend te Zeist op:   .   .   .   .   .   .   .   .  
 
De cliënt:  Huize Hebe: 
 
 
.   .   .   .   .   .   .   .  .   .   .   .   .   .   .   .  
 
Mevrouw, de heer  .   .   .   .   .   .   .   .  de heer A. Fathy 
 
 
 
En/of de gemachtigde: 
(kopie geldige vertegenwoordiging afgeven) 
 
 
.   .   .   .   .   .   .   .  
 
Mevrouw, de heer   .   .   .   .   .   .   .   .  
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Uitgereikte bijlagen behorende bij deze overeenkomst : 
- Inclusie- en exclusiecriteria   ( artikel 2 ). 
- Huisregels   ( artikel 11 ). 
- Services – dienstverlening – extra zorg   ( artikel 12 ). 
- Privacy verklaring   ( artikel 18 ). 
- Klachtregeling   (artikel 19 ). 
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H U I S R E G E L S 

 
Wij houden rekening met de behoefte aan rust en structuur van de bewoners. 

 
Vanaf 7.30 uur begint iedere dag de zorg met een vriendelijk goedemorgen en een ontbijtje op/bij het 
bed.  
Er wordt rekening gehouden met vroege vogels, uitslapers of bewoners die vroeg op moeten staan 
vanwege bijvoorbeeld een afspraak. 
 
Op vaste tijden bieden wij 3 maal per dag de maaltijden aan: tussen 8.00 en 9.00 uur het ontbijt, 
tussen 12.00 en 12.30 uur de warme maaltijd, tussen 17.00 en 18.00 uur de avondboterham. 
Gelieve op deze tijden niet te bellen naar Huize Hebe (uitzonderingen zijn  als zaken  niet kunnen 
wachten tot na de maaltijdverzorging). 
 
Na 20.00 uur hebben wij de voorkeur dat de bewoners niet meer worden gebeld (uitzonderingen zijn 
urgente zaken die niet tot de volgende ochtend kunnen wachten). 
 
Vanaf 21.00 uur willen wij de deur op het nachtslot doen, en de bewoners alle rust en privacy geven 
die zij wensen. 

------------------------------------ 
Iedere bewoner kan bezoek ontvangen wanneer hij dit wenst. Wij zullen thee of koffie serveren; 
echter tijdens de maaltijdverzorging of als een verzorgende is bezig met het verlenen van zorg dan 
kunnen wij dit om deze redenen niet uitvoeren. 
 
Bezoek ontvangt iedere bewoner bij voorkeur op de eigen kamer (tenzij hierover andere afspraken zijn 
gemaakt met de directie). 
 
Het is mogelijk om mee eten tijdens één van de maaltijdmomenten, wilt u dan 1 dag van te voren dit 
aangeven  zodat wij hier rekening mee kunnen houden. 
 
Bewoners kunnen gebruikmaken van de activiteiten die in en door Huize Hebe worden georganiseerd.  
Het programma hangt op het whiteboard in de gang. Wij vragen u om hiermee rekening te houden bij 
het maken van afspraken en/of op bezoek komen. 

------------------------------------- 
In Huize Hebe ligt de nadruk vooral op het wonen en wij willen dat de bewoners een thuisgevoel 
hebben. Wij stellen het op prijs om, als een bewoner activiteit heeft buiten Huize Hebe, dat dit wordt 
doorgegeven aan ons. 

------------------------------------- 
In het kader van de wet op de privacy wordt is het niet toegestaan foto’s te maken van Huize Hebe 
waar bewoners op afgebeeld staan, tenzij de bewoner dit zelf wil of diens contactpersoon. Voor meer 
informatie hieromtrent kunt u de directie aanspreken. 
 
Foto’s die worden gemaakt tijdens activiteiten worden niet verspreidt, maar alleen in Huize Hebe zelf 
gebruikt met toestemming van de bewoner of diens contactpersoon. 

------------------------------------- 
Het is in Huize Hebe vanwege brandpreventie nergens toegestaan om te roken of kaarsen te branden. 
De brandmeldinstallatie is zodanig afgesteld dat bij signalering van rook de brandweer gewaarschuwd 
wordt en ook uitrukt. Aan het onnodig uitrukken zijn hoge kosten verbonden.  
Het is daarom ook niet toegestaan om buiten bij of naast deuren en ramen te roken.  
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K L A C H T    -  W A A R D E R I N G  -   O P M E R K I N G   -   S U G G E S T I E  
 
 

Huize Hebe stelt het erg op prijs als u ons op de hoogte brengt van een klacht, waardering of als u suggesties 
heeft. 
 
Datum:  
 

Betrokken personen: 
 
 
 
Klacht: 
 
 
 
 
Waardering: 
 
 
 
 
Opmerking:  
 
 
 
 
Suggestie: 
 
 
 
 
 
Eventuele toelichting: 
 
 
 
 
 
 
Ingevuld door: 
(eventueel anoniem) 
 
Afhandeling:  
hoe kunnen wij u benaderen, waar kunnen wij u bereiken: 
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K L A C H T E N R E G L E M E N T  
 
 

Huize Hebe streeft naar een optimale dienstverlening. Wij stellen het erg op prijs als u ons op de hoogte brengt van een 
klacht, waardering of als u suggesties heeft. Dat kan mondeling, per e-mail of u gebruikt daarvoor onze formulieren 
(ook in uw map bij de woonzorgovereenkomst). Helaas kan er wel eens wat fout gaan. Het blijft mensenwerk.  Indien u 
niet tevreden bent over de zorgverlening of andere zaken dan staat kunt u hieronder lezen welke verdere regels gelden 
en welke stappen u kunt ondernemen.  Voor de behandeling maken wij gebruik van een externe partij (Riant verzorgd 
wonen). 
 
Artikel 1.  Begripsomschrijving  
1.1  Zorgaanbieder: de woonzorgvoorziening waarop de klacht betrekking heeft (Huize Hebe BV).  
1.2  Cliënt: de bewoner of de vertegenwoordiger (één bij de zorgvoorziening als zodanig bekende persoon) van 

de cliënt.  
1.3  Klacht: deze heeft betrekking op de gedraging (bejegening, servicegerichtheid, klantvriendelijkheid) van 

een medewerker van de zorgvoorziening of klachten over de woonzorg-voorziening of de exploitant zelf.  
1.4  Klachtenfunctionaris: is onafhankelijk en is beschikbaar om te proberen de ‘klacht’ naar tevredenheid op te 

lossen voor zover betrekking hebbend op een voorziening die is aangesloten bij Riant Verzorgd Wonen; de 
klachtenfunctionaris kan desgewenst de klager ondersteunen bij het indienen van een klacht bij de externe 
klachtencommissie; de cliënt mag zich desgewenst rechtstreeks wenden tot de externe klachtencommissie.  

1.5  Vertrouwenspersoon: is de onafhankelijke persoon die opkomt voor de belangen van de cliënt, hun 
dierbaren of medewerkers. Bewoners en hun dierbaren en medewerkers kunnen vertrouwelijke zaken 
bespreken die te maken hebben met een bij Riant Verzorgd Wonen aangesloten voorziening.  
Vaak heeft dit betrekking op bijvoorbeeld problemen en klachten in verband met geboden zorg- of 
hulpverlening, discriminatie, seksuele intimidatie of persoonlijke problemen.  

1.6  De (externe) klachtencommissie: deze bestaat uit twee personen. De vaste voorzitter is een advocaat met 
ervaring in de particuliere woonzorgsector (als mantelzorger en beroepsmatig). De leden van de 
klachtencommissie zijn niet gelieerd aan een voorziening van Riant Verzorgd Wonen.  

 
Artikel 2.  Doelstelling  
De regeling heeft in eerste instantie tot doel de klacht zo mogelijk op een voor beide partijen bevredigende manier op 
te lossen. Deze werkwijze kan voorts bijdragen aan een structurele kwaliteitsverbetering binnen de voorziening.  
 
Artikel 3.  Procedure  
3.1  Een klacht wordt bij voorkeur in eerste instantie voorgelegd aan de klachtenfunctionaris of 

vertrouwenspersoon. In veel gevallen zal deze een bemiddelende rol kunnen spelen, waarna inschakeling 
van de klachtencommissie niet meer nodig is.  

3.2  Een klacht kan worden besproken met de klachtenfunctionaris of de vertrouwenspersoon of rechtstreeks 
schriftelijk worden ingediend bij de klachtencommissie, waarbij de klachtenfunctionaris desgewenst 
behulpzaam kan zijn. Bij schriftelijke indiening is helder wat de aard van de klacht is en tegen welke 
persoon of organisatie de klacht is gericht (de aangeklaagde). De klacht is vanzelfsprekend van tevoren 
besproken met de aangeklaagde en met de directie van de betreffende woonzorgvoorziening.  

3.3  Klachten die betrekking hebben op financiële zaken en klachten die ook zijn ingediend via een andere 
procedure, worden niet in behandeling genomen.  

3.4  Een kopie van de ingediende en ontvankelijk verklaarde klacht wordt gezonden aan Huize Hebe.  
 
Artikel 4.  Onafhankelijkheid  
De klachtencommissie is een onafhankelijke en onpartijdige commissie ten behoeve van de cliënten van de 
afzonderlijke woonzorgvoorzieningen die gebruik maken van diensten van Riant Verzorgd Wonen. Het oordeel 
van de klachtencommissie is bindend, met dien verstande dat men bij voortdurende onenigheid een beroep kan 
doen op de geschilleninstantie waarbij afzonderlijke deelnemers van Riant Verzorgd Wonen zijn aangesloten, 
hetgeen op de website van de betreffende voorziening staat vermeld.  - 1 - 
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Artikel 5.  Werkwijze  
5.1  Het secretariaat van de klachtencommissie stuurt binnen vijf dagen na ontvangst van de klacht een 

bevestiging hiervan aan de klager en geeft informatie over het verdere verloop van de procedure. 
De commissie stelt degene op wie de klacht betrekking heeft en de zorgaanbieder binnen diezelfde 
periode op de hoogte van de inhoud van de klacht en het verdere verloop van de procedure.  

5.2  De klager ontvangt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes weken na indiening van de klacht, een 
schriftelijke mededeling van de commissie waarin met redenen is omkleed tot welk oordeel het onderzoek 
van de klacht heeft geleid, welke beslissingen de commissie over en naar aanleiding van de klacht heeft 
genomen en binnen welke termijn maatregelen waartoe is besloten, zullen zijn gerealiseerd.  

5.3  Indien het vereiste zorgvuldige onderzoek van een klacht daartoe naar het oordeel van de commissie 
noodzaakt, kan de commissie de in het tweede lid genoemde termijn met ten hoogste vier weken 
verlengen. De klachtencommissie doet daarvan voor het verstrijken van de termijn schriftelijk mededeling 
aan de klager.  

5.4  De commissie kan één van haar leden verzoeken als bemiddelaar in het geschil op te treden om tot een 
oplossing van de klacht te komen. Indien deze bemiddelingspoging niet tot resultaat leidt, kan klager 
binnen veertien dagen de commissie schriftelijk verzoeken tot verdere behandeling van de klacht over te 
gaan. De commissie zal dan de cliënt en de vertegenwoordiger van de woonzorgvoorziening verzoeken 
schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze naar voren te brengen. Afhankelijk van de uitkomst zal in 
overleg met partijen worden besloten op welke wijze de procedure wordt vervolgd.  

5.5  Zowel de klager als de aangeklaagde kunnen zich op eigen kosten laten bijstaan door een persoon naar 
eigen keuze. De commissie kan zich laten bijstaan door een extern deskundige. De door de commissie 
gemaakte kosten komen voor rekening van de (directie van de) betreffende woonzorgvoorziening.  

5.6  Tegen de uitspraak van de commissie is geen beroep mogelijk. De zorgaanbieder is niet verplicht om 
uitspraken van de klachtencommissie op te volgen. Wel is ze verplicht u op de hoogte te stellen wat met de 
uitspraak wordt gedaan. Bij voortdurende onenigheid over de afhandeling van de klacht kan klager een 
beroep doen op de geschilleninstantie waarbij betreffende voorziening is aangesloten  

 
 
Artikel 6.  Geheimhouding  
De leden van de commissie en de eventueel door de commissie ingeschakelde deskundige hebben een 
geheimhoudingsplicht met betrekking tot vertrouwelijke en persoonlijke informatie die tijdens de 
klachtenprocedure door partijen is gepresenteerd.  
 
 
Artikel 7.  Plichten directie woonzorgvoorziening  
De directie van de woonzorgvoorziening laat de cliënt (klager) en de commissie binnen drie weken na ontvangst 
van de uitspraak van de commissie schriftelijk weten welke maatregelen naar aanleiding hiervan zijn of worden 
getroffen.  
 
 
Artikel 8.  Verslaglegging  
De commissie stelt jaarlijks een openbaar verslag op waarin het aantal en de aard van de door de commissie 
behandelde klachten worden vermeld.  
Klachten kunnen worden ingediend via één van onderstaande mogelijkheden:  

•  vertrouwenspersoon:   vertrouwenspersoon @riantverzorgdwonen.nl  
•  klachtenfunctionaris:    klachtenfunctionaris @riantverzorgdwonen.nl  
•  klachtencommissie van Riant Verzorgd Wonen: klachtencommissie@riantverzorgdwonen.nl  
•  via telefoonnummer 023-5311612  
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P R I V A C Y  V E R K L A R I N G 
 
 
Huize Hebe B.V. behandelt persoonsgegevens die door haar worden verwerkt met de grootst mogelijke zorgvuldig-heid. 
Huize Hebe draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk, veilig en in overeenstemming met de 
toepasselijke (privacy)wetgeving worden behandeld.  
Huize Hebe streeft er naar om de privacy van haar cliënten, bezoekers en personeel zo goed mogelijk te waarborgen, of 
het nu gaat om het vastleggen, gebruik en het verstrekken van uw gegevens, of het voeren van een vertrouwelijk 
gesprek met uw zorgverleners.  
 
Dit document beschrijft de correcte verwerking van persoonsgegevens in onze organisatie. 
 
Waarvoor verwerkt Huize Hebe uw persoonsgegevens?  
Uw persoonsgegevens worden door Huize Hebe verwerkt voor de volgende doeleinden:  
•  het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en);  
•  het voeren van de administratie alsmede andere interne beheersactiviteiten;  
•  het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen;  
•  om u te informeren over nieuwe diensten en activiteiten van Huize Hebe;  
•  het afhandelen van informatieaanvragen;  
•  het uitvoeren van (cliënt)tevredenheidsonderzoeken en marketingactiviteiten;  
•  het verbeteren van de website en de dienstverlening van Huize Hebe;  
•  het verzenden van digitale nieuwsbrieven;  
•  om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht;  
•  om eventuele klachten correct te behandelen.  
  
Op grond waarvan mag Huize Hebe deze persoonsgegevens verwerken?  
Huize Hebe mag uw persoonsgegevens verwerken omdat:  
•  u hiervoor toestemming hebt gegeven;  
•  dit nodig is voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst;  
•  dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en/of;  
•  dit nodig is voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van Huize Hebe of van een derde.  

Gerechtvaardigde belangen van Huize Hebe kunnen zijn:  
•  beveiliging van het gebouw en eigendommen van Huize Hebe;  
•  beveiliging en beschikbaarheid van de netwerkinfrastructuur aan derde(n); bijvoorbeeld het beschikbaar 
    stellen van de wifi;  
•  fraudepreventie; controle op de logging van informatiesystemen -bijvoorbeeld het internetverkeer- ;  
•  kwaliteits- en trainingsdoeleinden;  
•  interne en externe audits om de kwaliteit van de zorg te verbeteren;  
•  wetenschappelijk (of historisch) onderzoek.  

U kunt zich verzetten tegen verwerking op grond van gerechtvaardigd belang door middel van het recht van bezwaar. 
Meer informatie over het recht van bezwaar vindt u verderop in deze Privacyverklaring.  
 
Wie ontvangt uw persoonsgegevens?  
Huize Hebe heeft en kan een aantal organisaties ingeschakeld die werkzaamheden voor Huize Hebe verrichten.  
Voor al deze organisaties gelden dezelfde eisen en uitgangspunten zoals in deze Privacyverklaring zijn vastgelegd.  
 
Is het noodzakelijk om persoonsgegevens aan Huize Hebe te verstrekken?  
Wanneer wij om persoonsgegevens vragen dan hanteert Huize Hebe als uitgangspunt dat niet meer persoons-gegevens 
worden gevraagd dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden. Het verstrekken van persoonsgegevens is 
een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst met Huize Hebe te sluiten. Indien u geen persoonsgegevens wenst 
te verstrekken, dan kunt u geen gebruik maken van onze zorgverlening en/of diensten.  
 
Maakt Huize Hebe gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profiling?  
Nee, Huize Hebe maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profiling.  
 
Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?  
Huize Hebe bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is op grond van geldende wet- en regelgeving. 
Op grond van artikel 7:454 BW worden persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de Geneeskundige 
Behandelingsovereenkomst 15 jaar na vervaardiging daarvan bewaard, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van 
een goed hulpverlener voortvloeit. Andere persoonsgegevens, waaronder financiële gegevens, worden maximaal 7 jaar 
na het einde van de zorgovereenkomst bewaard.  
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Hoe beveiligt Huize Hebe uw persoonsgegevens?  
Huize Hebe heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen 
tegen verlies of tegen enige onrechtmatige vorm van verwerking. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen 
waaronder encryptie van data, versleutelde communicatie en behandeling van de data als vertrouwelijke informatie. 
Personen die namens Huize Hebe toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding. Huize Hebe 
verlangt dezelfde technische en organisatorische maatregelen van de organisaties die in haar opdracht gegevens 
verwerken en heeft dit vastgelegd in verwerkersovereenkomsten.  
 
Wat zijn uw rechten met betrekking tot de door Huize Hebe verwerkte persoonsgegevens?  
Op grond van de wet heeft u diverse rechten. Hierna lichten wij deze kort toe.  
 
Inzagerecht  
U heeft het recht de door Huize Hebe verwerkte persoonsgegevens in te zien. Een verzoek tot inzake kunt u bij de di-rectie 
indienen. Dit verzoek wordt ondertekend door betrokkene en u stuurt een kopie van een identificatiebewijs  mee. 
 
Correctie- en verwijderingsrecht  
U heeft het recht uw gegevens te laten wijzigen of zelfs te laten verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, 
of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.  
 
Recht van bezwaar  
Het recht van bezwaar houdt in dat u vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde 
verwerkingen van uw persoonsgegevens.  
 
Recht op beperking  
Dit houdt kortgezegd in dat Huize Hebe de verwerking van uw gegevens tijdelijk ‘bevriest’. U kunt dit recht inroepen in 
vier situaties:  

•  in afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek;  
•  indien gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden maar u geen verwijdering wenst;  
•  indien Huize Hebe de gegevens niet langer nodig heeft terwijl u de gegevens wel nodig heeft voor de  
  voorbereiding op een rechtszaak;  
•  in afwachting van de beoordeling van een bezwaar.  

 
Recht op gegevensoverdraagbaarheid  
U heeft het recht om de door u aan Huize Hebe verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar 
bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming 
of een met u gesloten overeenkomst. Het recht geldt bovendien alleen voor de gegevens die wij al in digitale vorm 
verwerken (dus niet voor 'papieren' verwerkingen). U bent vrij die gegevens vervolgens door te geven aan een andere 
organisatie.  
 
Intrekken van toestemming  
Indien wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming dan heeft te allen tijde het recht een eenmaal gegeven 
toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan onmiddellijk staken.  
Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht; alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden 
blijven dus rechtmatig.  
 
Uitoefening van de rechten  
Het uitoefenen van de rechten is voor u in principe kosteloos behoudens misbruik. U oefent de rechten uit door contact 
op te nemen met de directie van Huize Hebe.  
 
Termijnen  
We doen ons uiterste best om uw vragen/verzoeken binnen een maand te beantwoorden. Mocht de beantwoording van 
uw vraag/verzoek meer tijd kosten, dan zullen wij u hierover binnen een maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de 
complexiteit van de verzoeken en/ of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot drie maanden.  
 
Identificatie  
Huize Hebe kan bij alle vragen / verzoeken om nader bewijs van uw identiteit vragen. Dit doet Huize Hebe om te 
voorkomen dat persoonsgegevens aan de verkeerde partij worden verstrekt of dat ten onrechte wijzigingen worden 
aangebracht in de persoonsgegevens.  
 
Individuele afweging bij ieder verzoek  
We wijzen u er op dat de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die 
maken dat Huize Hebe aan een verzoek geen gehoor kan geven, bijvoorbeeld als uw gegevens zijn of worden verwerkt 
op grond van een wettelijke verplichting. Huize Hebe zal ieder verzoek steeds op zijn eigen merites beoordelen. Mocht 
Huize Hebe aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan wordt dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar 
gemaakt. U kunt zich vervolgens in dat geval tot de rechter wenden. Het recht van bezwaar tegen gebruik van gegevens 
voor (direct) marketing doeleinden is wel absoluut. Afmeldingen voor onze commerciële uitingen worden dus hoe dan 
ook gehonoreerd.   
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Heeft Huize Hebe een Functionaris Gegevensbescherming?  
Huize Hebe heeft geen aparte Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Het waarborgen van de privacy is wel 
geborgd in de interne organisatie. De directie van Huize Hebe richt zich op het naleven en auditen van de gestelde 
richtlijnen en interne procedures.  
 
Heeft u een klacht over de verwerking van persoonsgegevens door Huize Hebe?  
Als u een klacht heeft over de verwerking van persoonsgegevens door Huize Hebe dan stellen we het op prijs om dat zo 
spoedig mogelijk van u te vernemen. We doen dan ons uiterste best om deze klacht op te lossen. Als u er met ons niet 
uit komt dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de 
naleving van de privacywetgeving. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website 
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.  
 
Wijziging van de Privacyverklaring  
Huize Hebe kan deze Privacyverklaring wijzigen. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt via de website van Huize Hebe. 
Huize Hebe adviseert u daarom regelmatig deze Privacyverklaring te raadplegen voor een update.  
 
Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek  
Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Huize Hebe, dan kunt u 
schriftelijk of per email contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens. Is er sprake van een (vermoeden 
van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden.  
 
Hoe neemt u contact met Huize Hebe op?  
Voor vragen over deze privacyverklaring en/of de verwerking van uw persoonsgegevens door Huize Hebe kunt u contact 
opnemen met de directie van Huize Hebe via: info@huizehebe.nl. 
 
 
 
 
 
 

P R I V A C Y  V E R K L A R I N G  (aanvulling i.v.m. gebruik website) 
 
Aanvullende verklaring in verband met het gebruik van de website van Huize Hebe B.V. 
In het kader van onze online dienstverlening legt Huize Hebe gegevens vast. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u 
gebruik maakt van de mogelijkheid om vragen te stellen of opmerkingen te plaatsen via onze website. Hierdoor is het 
mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van uzelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt. In 
die gevallen worden uw gegevens uitsluitend verwerkt om uw identiteit als (aan)vrager vast te stellen. Uw gegevens 
worden niet aan derden verstrekt, tenzij Huize Hebe daartoe verplicht is op grond van de wet, een rechterlijke uitspraak 
of u hiermee heeft ingestemd.  
 
Bezoekgegevens  
Op onze website www.huizehebe.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze herleidbaar zijn 
tot de bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de meest bezochte pagina’s, surfgedrag, tijdstip van bezoek, gebruikte 
browser, geografische regio van de bezoeker en de gebruikte zoekmachines. Deze gegevens worden gebruikt om de 
inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op 
de website te zetten. Op deze wijze kan Huize Hebe haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.  
 
Cookies  
Sommige delen van de website van Huize Hebe kunnen cookies bevatten. Cookies zijn kleine stukjes informatie 
(bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites 
bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer of Chrome) om deze cookies op uw computer op te slaan. Cookies worden niet 
gebruikt om persoonlijke informatie te verkrijgen noch op te slaan. Met het aanpassen van de instellingen van uw browser 
kunt u ervoor kiezen om alle cookies te accepteren, om op de hoogte te worden gebracht wanneer een cookie wordt 
geplaatst of om alle cookies te weigeren. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.  
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de "Analytics"-dienst. Wij 
gebruiken deze dienst om inzicht te krijgen in hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan 
derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google 
verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. 
Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar Google en door hen opgeslagen 
op servers in de Verenigde Staten.  
 
Huize Hebe en andere websites  
Op de website van Huize Hebe kunt u een aantal hyperlinks aantreffen naar andere websites. Huize Hebe kan geen 
verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de 
Privacyverklaring, indien aanwezig, van de organisatie die u bezoekt. 
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I N C L U S I E    &    E X C L U S I E      C R I T E R I A 
 
 

Doel van de inclusiecriteria en exclusiecriteria  

Huize Hebe hanteert inclusiecriteria  en exclusiecriteria. Hiermee geven wij de grenzen aan van onze zorg- en 
dienstverlening  en wij benoemen criteria op basis waarvan kan worden besloten tot het niet toelaten van een 
cliënt of tot uitplaatsen van een cliënt naar een andere zorgvorm, een andere zorgorganisatie. 

Ons streven is te komen tot “best passende” hulp en/of zorg en/of 
begeleidingsaanbod in de “best passende” leefomgeving voor de cliënt. 

Onze streven is om cliënten te verzorgen tot het moment van overlijden ( of vrijwillig vertrek ). Wij zullen ons 
inspannen om een zorgaanbod te realiseren, waardoor uitplaatsing in beginsel niet nodig is.  

Onze mogelijkheden worden met cliënten en familie in het kennismakingsgesprek doorgenomen. De inclusie- en 
exclusiecriteria moeten gezien worden als een richtlijn waar om de juiste redenen vanaf geweken kan worden. 

 

Inclusiecriteria 

Best passend qua problematiek, ziektebeeld, levensstijl en gedrag in de onze woonzorg accommodatie: 
• Voor het leveren van zorg beschikken over een passende indicatie of beschikking ( WLZ of Wmo ), met 

minimaal Zorgzwaarte ZZP04 of ZZP05, maar zonder BOPZ. 
• De cliënt  is niet alcohol afhankelijk en de cliënt is niet-rokend. 
• Indien de cliënt rolstoel afhankelijk is kan de cliënt alleen in aanmerking komen voor een kamer op de 

begane grond. 
• De cliënt is 65 jaar of ouder, een lagere leeftijd kan in overweging worden genomen. 
• Cliënten met een branchevreemd zorgprofiel; indicatie die omgezet kan worden in een Zorgzwaarte 

ZZP04 of ZZP05 en waarvan de zorg kwalitatief verantwoord en veilig kan worden gegeven; 
• Cliënten met multiresistente bacteriën waarvan de arts c.q. de ziekenhuishygiënist aangeeft dat met 

inzet van infectiepreventieve maatregelen en zodanig dat voor andere bewoners geen risico’s bestaan, 
een opname verantwoord is; 

• Cliënten of “zorgmijders” met probleemgedrag, waarbij redelijk kan worden ingeschat dat verbetering 
mogelijk is of gestabiliseerd kunnen worden in de best passende omgeving én best passend welzijn 
en/of woongenot van overige cliënten niet langdurig wordt verstoord; 

• Cliënten met ernstige bewegingsdrang dienen op een gesloten PG verpleeghuisafdeling te worden 
opgenomen waar ongestoord lopen mogelijk is, daarin kunnen wij niet voorzien; 

• Cliënten die gebruik maken van medicatiepompen waarbij medewerkers bevoegd én bekwaam zijn in 
het bedienen daarvan. 

Toelichting:  voor aan aantal cliënten geldt dat zij wel in Huize Hebe kunnen worden opgenomen,  
 maar waar voor medewerkers enkele dagen voorbereiding nodig is. 
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Indien aan bovenstaande inclusie criteria voldaan wordt kan een cliënt voor een kortdurend verblijf in 
aanmerking komen: 

• met een indicatie 1e lijns verblijf; 
• met een WLZ indicatie in kader van overbruggingszorg of “vooropname”; 
• in het kader van respijtzorg via de gemeente ( Wmo ); 
• die op particuliere basis gebruik wil maken van Huize Hebe tegen een vastgesteld tarief. 

  

  

Exclusiecriteria  

De mogelijkheden worden met cliënten en familie besproken in het kennismakingsgesprek evenals de in en 
exclusiecriteria. Onderstaande moet daarom worden gezien als een richtlijn waar om de juiste redenen vanaf 
geweken kan worden. 

• Cliënten met een instabiel psychiatrisch beeld en/of met ernstige agressie. 
• Cliënten met een Korsakov syndroom. 
• Cliënten met een IBS. 
• Cliënten waarvoor geen BOPZ verklaring is afgegeven. 
• Cliënten die intensief gerevalideerd moeten worden. 
• Cliënten die afhankelijk zijn van beademing. 
• Cliënten die intraveneuze medicatie of voeding, intrathecale pompen etc. nodig hebben. 
• Cliënten met uitsluitend een “huisvestings“ vraag zonder een zorgvraag en/of een dienstvraag zoals 

bijv. schoonmaakondersteuning, alarmering of maaltijdservice. 
• Gedrag van cliënten met de diagnose dementie, dat als moeilijk hanteerbaar wordt ervaren door of 

belastend of risicovol is voor mensen in hun omgeving, of waarvan door mensen in de omgeving wordt 
ingeschat dat het belastend of risicovol is, of als moeilijk hanteerbaar voor de cliënt zelf. 

• Cliënten waarbij psychiatrische behandeling noodzakelijk is. 
• Cliënten met manifeste agressiviteit. 
• Cliënten vertoont ernstig dwaalgedrag en/of ernstige onrust. 
• Cliënten die een dermate (negatieve) invloed en/of probleemgedrag hebben waardoor het woon- 

leefklimaat van andere bewoners ernstig en/of langdurig wordt aangetast. 
• Cliënten met aandoeningen of gedragingen waarbij onvrijwillige zorg noodzakelijk is. 
• Cliënten  met psychiatrische aandoeningen waarbij onvrijwillige of specialistische zorg noodzakelijk is. 
• Cliënten voldoen de maandelijkse geldelijke vergoedingen voor wonen, zorg en verder 

overeengekomen kosten niet tijdig, niet meer, of gedeeltelijk. 

 

Een besluit tot uitsluiting of overplaatsing wordt genomen op grond van de inclusie- en exclusiecriteria, door de 
directie van Huize Hebe in overleg met de huisarts - specialist ouderengeneeskunde - de cliënt - diens (wettelijk) 
vertegenwoordiger en/of het multidisciplinair team. 
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