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VOORBLAD ZORGOVEREENKOMST DE ZEVENSTER 
 

Deze overeenkomst wordt gesloten tussen De Zevenster en u. 

 

1. De Zevenster gevestigd te Zevenhuizen aan de Leliestraat 3, is bij het aangaan van deze 

overeenkomst rechtsgeldig vertegenwoordigd door ……………………………………………………… 

 

2. U bent:       ☐ mevrouw  ☐     de heer            

Voorletters en achternaam : …………………………………………………………………………………… 

Geboortedatum   : …………………………………………………………………………………… 

Burgerservicenummer (BSN) : …………………………………………………………………………………… 

Identificatiedocument en    : ………………………………………………………………………………….. 

documentnummer    : ………………………………………………………………………………….. 

Huidig adres       : ………………………………………………………………………………….. 

Postcode, woonplaats   : ………………………………………………………………………............. 

Telefoonnummer     : …………………………………………………………………………………… 

E-mailadres       : …………………………………………………………………………………… 

 

De Zevenster en u worden hierna samen ook wel aangeduid als ‘wij’. 

 

Deze overeenkomst bevat de volgende hoofdstukken: 
Hoofdstuk I.  Kernbepalingen 

Hoofdstuk II.  Bijzondere bepalingen bij wlz-zorg in natura met verblijf 

Hoofdstuk III. Bijzondere bepalingen bij wlz-zorg in natura op basis van een modulair pakket 

thuis (mpt) of een volledig pakket thuis (vpt) 

Hoofdstuk IV. Bijzondere bepalingen bij zorg in de palliatief terminale unit 

Hoofdstuk V  Bijzondere bepalingen bij spoedzorg en verblijf in een crisissituatie 

Hoofdstuk VI. Bijzondere bepalingen bij het gebruik van arrangementen 

 
Deze overeenkomst bevat de volgende bijlagen: 
                  Check: Ontvangen?        Papier  Digitaal  N.v.t.  

Bijlage 1 Formulier ‘Arrangementen en verstrekkingen’       ☐          ☐           ☐ 

Bijlage 2 Algemene Voorwaarden Actiz en Zorgthuisnl inclusief           ☐          ☐           ☐    

    de bijzondere module die op u van toepassing is                           

Bijlage 3 Huisregels De Zevenster                                                                ☐          ☐           ☐ 

 
Deze overeenkomst moet worden ondertekend op pagina 19 
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OVERWEGINGEN ZORGOVEREENKOMST DE ZEVENSTER 
 

Wij nemen bij het sluiten van deze overeenkomst het volgende in aanmerking: 

- De Zevenster is gespecialiseerd in het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg, begeleiding 

en ondersteuning.   

- De Zevenster vindt het belangrijk dat u kunt zijn wie u bent. De Zevenster verdiept zich in uw 

belevingswereld en in uw wensen en behoeften. Dit om u goed te kunnen ondersteunen met 

de professionele zorg die bij u past. 

- De Zevenster vraagt uw familie en kennissen om actief deel uit te (blijven) maken van uw 

leven. De Zevenster doet dit om uw verbinding met de maatschappij te behouden of te 

verstevigen en omdat De Zevenster gelooft dat dit een positieve uitwerking heeft op de 

kwaliteit van uw leven. 

- U kunt zich vinden in deze filosofie van De Zevenster. U neemt zorg af bij De Zevenster en De 

Zevenster wil deze zorg aan u leveren. 

- Wij hebben met elkaar gesproken over uw zorgindicatie en zorgbehoefte, en over de zorg en 

aanvullende arrangementen en verstrekkingen die De Zevenster in dat kader aan u kan 

leveren;  

- Wij hebben ook gesproken over de kosten die aan de zorg en/of de aanvullende 

arrangementen en verstrekkingen zijn verbonden, en over de wijze waarop die kosten worden 

vergoed; 

- Wij hebben in dat kader afspraken gemaakt, die wij in deze zorgovereenkomst vastleggen.  

- In aanvulling op deze zorgovereenkomst gelden de algemene voorwaarden van Actiz en 

Zorgthuisnl, die bij deze zorgovereenkomst zijn gevoegd. 
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INHOUD ZORGOVEREENKOMST DE ZEVENSTER 
 
Wij hebben het volgende afgesproken: 
 

HOOFDSTUK I. KERNBEPALINGEN 

 

Artikel 1: Grondslag van de dienstverlening  

1.1. De Zevenster levert aan u:  

 

 ☐ zorg en verblijf op basis van een indicatiebesluit van het Centrum Indicatiestelling   

Zorg (hierna: ‘CIZ’) voor langdurige zorg op basis van de Wet langdurige zorg (hierna: 

‘Wlz-zorg’) in natura met verblijf in een instelling; 

☐ zorg op basis van een indicatiebesluit van het CIZ voor Wlz-zorg in natura met een  

volledig pakket thuis (hierna: ‘vpt’); 

☐ zorg op basis van een indicatiebesluit van het CIZ voor Wlz-zorg in natura met een 

modulair pakket thuis (hierna: ‘mpt’); 

☐ palliatief terminale zorg in de palliatief terminale unit die wordt vergoed op grond 

van de Wlz of de Zorgverzekeringswet (hierna: ‘Zvw’); 

☐ spoedzorg en verblijf in een crisissituatie, waarbij de verwachting is dat u een 

indicatiebesluit van het CIZ krijgt binnen twee weken, welk besluit met terugwerkende 

kracht kan gelden vanaf het moment van opname; 

en / of 

☐  zorg en/of andere diensten zoals aangekruist in het als bijlage 1 aangehechte 

formulier ‘Arrangementen en verstrekkingen’.  

 

1.2. Het bepaalde in deze overeenkomst en de bijlagen geldt ook als u bij De Zevenster bent 

komen te verblijven op grond van de Wet zorg en dwang. Daar waar deze overeenkomst 

echter afwijkt van de Wet zorg en dwang, geldt de Wet zorg en dwang.  

 

Let op: de laatste optie kan naast een van de vier eerstgenoemde opties worden aangekruist, 

namelijk als u naast de daar genoemde vormen van zorg nog extra zorg en/of diensten van De 

Zevenster afneemt. De laatste optie kan ook als enige worden aangekruist, namelijk als u op basis 

van een huurovereenkomst bij De Zevenster verblijft en alleen zorg en/of andere diensten afneemt 

die geen Wlz-zorg of Zvw-zorg is/zijn.  

 

Artikel 2: Inhoud van de dienstverlening 

2.1. De Zevenster levert aan u de zorg en eventueel aanverwante arrangementen en 

verstrekkingen waar u aanspraak op maakt op grond van de in artikel 1 aangevinkte 

grondslag(en), voor zover u ervoor kiest om daarvan gebruik te maken en met 

inachtneming van de eventuele beperkingen die uit wet-, regelgeving en deze 

zorgovereenkomst voortvloeien.  
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2.2. U ontvangt de zorg en eventueel aanverwante arrangementen en verstrekkingen op de  

Zevenster waar u verblijft.  

2.3. Het kan zijn dat u ondanks een indicatie voor Wlz-zorg inclusief behandeling geen 

behandeling (in de zin van de Wlz) van De Zevenster ontvangt. Als dat zo is, regelt u zelf alle 

zaken die verband houden met uw eventuele behandeling elders, waaronder het 

inschrijven bij een huisarts en het regelen van een zorgverzekering die toereikend is om de 

behandeling elders te dekken.  

2.4. De Zevenster biedt verantwoorde zorg die doeltreffend, doelmatig, veilig en cliëntgericht 

wordt verleend. 

2.5. De Zevenster kan externe, gekwalificeerde zorgprofessionals inhuren om de continuïteit 

van de zorgverlening te waarborgen.  

2.6. De Zevenster kan vrijwilligers inzetten om extra service te verlenen, dus in aanvulling op de 

reguliere zorg waar u aanspraak op maakt. 

 

Artikel 3: Looptijd van deze zorgovereenkomst  

3.1. Deze zorgovereenkomst gaat in op ……………………………………………………………………………………….  

3.2. Deze zorgovereenkomst geldt:  

☐  voor onbepaalde tijd 

☐  voor de duur van ……………………… weken/ maanden / jaar 

☐ tot en met  …………………………………………………………………………………………………………………….. 

☐  geen van bovenstaande, want in de bijzondere bepalingen is een specifieke regeling 

over de duur van de overeenkomst opgenomen (geldt bij palliatief terminale zorg en bij 

spoedzorg en verblijf in een crisissituatie). 

 

Artikel 4: Algemene voorwaarden  

4.1. Op deze overeenkomst zijn de Algemene voorwaarden van Actiz en Zorgthuisnl van 

toepassing (hierna: ‘de Algemene Voorwaarden’). De Algemene Voorwaarden zijn aan deze 

overeenkomst gehecht als bijlage 2. De Algemene Voorwaarden bestaan uit een algemeen 

deel en bijzondere modules. In uw geval gelden het algemene deel en de volgende 

bijzondere module: 

☐  bijzondere module Zorg met verblijf (Wlz) 

☐  bijzondere module Eerstelijnsverblijf (Zvw) 

☐  bijzondere module Modulair Pakket Thuis (MPT) en Volledig Pakket Thuis (VPT) 

☐  bijzondere module Wzd 

4.2. Anders dan in de Algemene Voorwaarden staat, gelden deze ook als u op basis van de Wet 

zorg en dwang onvrijwillig bij ons verblijft. Daar waar de Algemene Voorwaarden echter 

afwijken van de Wet zorg en dwang, geldt de Wet zorg en dwang. 

4.3. Als de Algemene Voorwaarden worden gewijzigd, informeert De Zevenster u zo spoedig 

mogelijk over deze wijziging en zal een exemplaar van de gewijzigde voorwaarden aan u 

worden verstrekt. Vanaf het moment dat De Zevenster u de gewijzigde voorwaarden heeft 

verstrekt, zijn de gewijzigde voorwaarden van toepassing. Iedere verwijzing in deze 
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overeenkomst naar de Algemene Voorwaarden moet dan worden gelezen als een 

verwijzing naar de gewijzigde voorwaarden. 

 

Let op: De Algemene Voorwaarden bevatten belangrijke bepalingen over onder meer het 

zorgplan, de omgang met persoonsgegevens, betalingsvoorwaarden, informatieverstrekking, 

klachten en geschillen en beëindiging van de overeenkomst. Het is daarom van belang dat u ook 

de Algemene Voorwaarden goed bekijkt. 

 

Artikel 5: Zorgleefplan 

5.1. De Zevenster legt de dagelijkse invulling van de zorglevering in overleg met u vast in een 

zorgleefplan. In geval van een crisisopname doet De Zevenster dat nadat het CIZ een 

indicatiebesluit heeft genomen. 

5.2. De Zevenster zorgt ervoor dat het zorgleefplan binnen 6 weken na aanvang van deze 

overeenkomst is opgesteld.  

5.3. Als u een indicatie voor Wlz-zorg inclusief behandeling heeft en die behandeling ook van De 

Zevenster ontvangt, stelt De Zevenster in overleg met u ook een behandelplan op. Dit 

behandelplan maakt onderdeel uit van het zorgleefplan. 

5.4. Het zorgleefplan wordt twee keer per jaar geëvalueerd en zo nodig aangepast. Als de 

omstandigheden daar redelijkerwijs aanleiding toe geven, wordt het zorgleefplan vaker 

geëvalueerd en zo nodig aangepast. 
 

Artikel 6: Zorg voor gezonde beweging en zelfredzaamheid  

6.1. De Zevenster gebruikt bij mensen met een dementie of delier, zoals bij al haar cliënten, 

geen fixatiemiddelen, zoals onrustbanden, stoelgordels, verpleegdekens en spanlakens.  

6.2. Mocht onverhoopt in een zeer uitzonderlijke situatie geen goede oplossing - zonder fixatie 

– worden gevonden, dan consulteert De Zevenster daarvoor deskundigen die niet bij de 

dagelijkse zorg voor u betrokken zijn, ten einde een alternatief te vinden.  

6.3. De Zevenster is zeer terughoudend met andere vrijheidsbeperking, alsook met 

gedragsbeïnvloedende medicijnen.  

6.4. De Zevenster zet zich er voor in dat u zo veel mogelijk zichzelf kan zijn en zich vrij kan 

bewegen.  

6.5. De Zevenster stimuleert dat u waar mogelijk in beweging blijft en zichzelf kan redden.  

6.6. Om hetgeen in dit artikel is bepaald te kunnen realiseren doet De Zevenster soms ook een 

beroep op uw naasten en op vrijwilligers.  
 

Artikel 7: Uw autonomie 

7.1. De Zevenster schept zodanige voorwaarden dat uw keuzemogelijkheden ten aanzien van 

uw leefsituatie zo ruim zijn als redelijkerwijs mogelijk is. 

7.2. De Zevenster respecteert en beschermt uw autonomie en de persoonlijke levenssfeer 

zoveel als redelijkerwijs mogelijk.  
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Artikel 8: Partnerverblijf  

8.1. U verblijft bij De Zevenster:     ☐ alleen        ☐ met uw partner 

 

Let op: Een partner die mag meeverhuizen met u kan uitsluitend zijn: uw echtgenoot, uw 

geregistreerd partner of een ongehuwde meerderjarige die met u, als ongehuwde meerderjarige 

zorgvrager, een gezamenlijke huishouding voert. (Adoptie-) ouders en kinderen vallen niet in de 

laatste categorie en hebben geen recht om als partner met u mee te verhuizen. 

 

8.2. Indien van toepassing, uw partner is: 

☐  mevrouw   ☐  de heer   

Voorletters en achternaam:  ……………………………………………………………………………………………… 

 Geboortedatum: ………………………………………………………………………………………………………………… 

 Identificatiedocument en documentnummer: …………………………………………………………………… 

 Telefoon: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Relatie tot u: echtgenoot / geregistreerd partner / gezamenlijke huishouding   

 

Het bepaalde in deze overeenkomst geldt ook voor uw partner, tenzij uit de aard van een 

bepaling volgt dat die redelijkerwijs alleen op u betrekking heeft.  

 

Let op: Als uw partner bij u inwoont, moet uw partner de overeenkomst mede ondertekenen. 

   

Artikel 9: Vertegenwoordiging 

Opmerking vooraf: Wanneer het gaat om inhoudelijke kwesties rond de zorg en behandeling, 
spreken wij met de (wettelijk) vertegenwoordiger. Deze kan benoemd zijn door de rechter of door 
de bewoner zelf. Wij vragen uw contactpersoon om praktische zaken te regelen en te coördineren. 
Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het begeleiden van een bezoek aan een specialist of de 
tandarts, en het zorgen voor persoonlijke spullen zoals toiletartikelen en kleding. De eerste 
contactpersoon en (wettelijk) vertegenwoordiger kunnen dezelfde persoon zijn, maar dat hoeft 
niet. De namen van de eerste contactpersoon, de tweede contactpersoon en de (wettelijk) 
vertegenwoordiger leggen wij vast in uw Elektronisch Cliënt Dossier.  
 

9.1. U heeft een (wettelijke) vertegenwoordiger in de vorm van een:  

 ☐ schriftelijk gevolmachtigde  ☐  mentor / curator   ☐ bewindvoerder   

 ☐ n.v.t. (indien n.v.t. -> ga naar 9.5) 

9.2. Als u een schriftelijk gevolmachtigde heeft, zijn de personalia van deze vertegenwoordiger: 

☐  mevrouw   ☐  de heer   

Voorletters en achternaam: ……………………………………………………………………………………………… 

Geboortedatum: ………………………………………………………………………………………………………………. 

Identificatiedocument en documentnummer:…………………………………………………………………… 

Indien werkzaam voor een organisatie, naam organisatie: ……………………………………………….. 

Correspondentieadres:……………………………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer: ……………………………………………………………………………………………………………… 

E-mailadres: …………………………………………………………………………………………………………………….. 
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9.3. Als u een mentor of curator* (*doorhalen wat niet van toepassing is) heeft, bijvoorbeeld 

als vastgelegd in een levenstestament, zijn de personalia van deze wettelijke  

vertegenwoordiger: 

☐  mevrouw   ☐  de heer   

Voorletters en achternaam: ……………………………………………………………………………………………… 

Geboortedatum: ………………………………………………………………………………………………………………. 

Identificatiedocument en documentnummer:…………………………………………………………………… 

Correspondentieadres:……………………………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer: …………………………………………………………………………………………………………….. 

E-mailadres: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Relatie tot u: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

9.4. Als u een bewindvoerder heeft, zijn de personalia van deze bewindvoerder als volgt:  

☐  mevrouw   ☐  de heer   

Voorletters en achternaam: .……………………………………………………………………………………………… 

Geboortedatum: ………..……………………………………………………………………………………………………… 

Identificatiedocument en documentnummer: …………………………………………………………………… 

Indien werkzaam voor een organisatie, naam organisatie: ………………………………………………… 

Correspondentieadres: ……………………………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer: ……………………………………………………………………………………………………………… 

E-mailadres: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

9.5. Als u geen wettelijke vertegenwoordiger heeft in de vorm van een curator of een mentor, 

en als u bovendien niet al een schriftelijk gevolmachtigde heeft, zal De Zevenster haar 

verplichtingen ten opzichte van u uit hoofde van de Wet op de geneeskundige 

behandelovereenkomst (artikelen 7:446 t/m 7:468 Burgerlijk Wetboek) nakomen jegens uw 

echtgenoot, uw geregistreerde partner of uw andere levensgezel (tenzij u dat niet wenst). 

Als een zodanige persoon ontbreekt, zal De Zevenster de hiervoor bedoelde verplichtingen 

nakomen jegens een ouder, kind, broer, zus, grootouder of kleinkind van u (tenzij u dat niet 

wenst). De Zevenster mag hiervan afwijken als nakoming jegens deze personen niet 

verenigbaar is met de zorg van een goed hulpverlener.  

In uw geval is de volgende persoon de partner of, bij afwezigheid daarvan, het familielid 

die/dat u vertegenwoordigt richting De Zevenster: 

☐  mevrouw   ☐  de heer   

Voorletters en achternaam:  ……………………………………………………………………………………………… 

 Geboortedatum: ………………………………………………………………………………………………………………… 

 Identificatiedocument en documentnummer: …………………………………………………………………… 

 Correspondentieadres: ……………………………………………………………………………………………………… 

 Telefoon: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mailadres: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Relatie tot u: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Let op: Als uit de bovenstaande opsomming volgt dat De Zevenster haar verplichtingen in 

uw geval jegens meerdere personen kan uitoefenen, kiest De Zevenster op verantwoorde 
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wijze één van die personen als uw vertegenwoordiger in de betreffende situatie. Als De 

Zevenster daar aanleiding toe ziet, kan daarbij voorbij worden gegaan aan de hierboven 

ingevulde persoon. 

9.6. Als u niet wilt dat een in artikel 9.4 genoemd persoon u vertegenwoordigt en u nog 

bekwaam bent om een andere vertegenwoordiger aan te wijzen, machtigt u hierbij de 

volgende persoon om – zo nodig – u te vertegenwoordigen bij contacten over de inhoud en 

invulling van deze overeenkomst: 

☐  mevrouw   ☐  de heer   

Voorletters en achternaam:  ……………………………………………………………………………………………… 

 Geboortedatum: ………………………………………………………………………………………………………………… 

 Identificatiedocument en documentnummer: …………………………………………………………………… 

 Correspondentieadres: ……………………………………………………………………………………………………… 

 Telefoon: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

   E-mailadres: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Relatie tot u: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

9.7. Een verandering van persoonlijk gemachtigde of wettelijk vertegenwoordiger moet u 

schriftelijk aan De Zevenster doorgeven. 

9.8. De volgende personen zijn uw eerste en tweede contactpersoon. Dit mogen dezelfde 

personen zijn als hierboven al genoemd.  

Eerste contactpersoon 

☐  mevrouw   ☐  de heer   

Voorletters en achternaam: .……………………………………………………………………………………………… 

 Geboortedatum: ………………………………………………………………………………………………………………… 

 Identificatiedocument en documentnummer: …………………………………………………………………… 

 Correspondentieadres: ……………………………………………………………………………………………………… 

 Telefoon: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mailadres: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Relatie tot u: ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Tweede contactpersoon 

☐  mevrouw   ☐  de heer   

Voorletters en achternaam:  ……………………………………………………………………………………………… 

 Geboortedatum: ………………………………………………………………………………………………………………… 

 Identificatiedocument en documentnummer: …………………………………………………………………… 

 Correspondentieadres: ……………………………………………………………………………………………………… 

 Telefoon: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 E-mailadres: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Relatie tot u: ……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Artikel 10: Huisarts en apotheek 

10.1. U machtigt De Zevenster hierbij om de aan u voorgeschreven en door de apotheker 

verstrekte medicatie ten behoeve van u te beheren. Afspraken over het 

geneesmiddelengebruik worden vastgelegd in het zorgleefplan.  

10.2. Voor zover u voor medische zorg van algemene aard naar uw huisarts gaat, geeft u De 

Zevenster hierbij toestemming om informatie over uw gezondheid met uw huisarts te 

delen.  

 

Artikel 11: Toegang tot de kamer 

11.1. Ongeacht op welke grond u zorg van De Zevenster ontvangt, zijn de medewerkers van De 

Zevenster uitsluitend gerechtigd uw kamer te betreden met uw toestemming. Deze 

toestemming is echter niet vereist wanneer het om redenen van veiligheid of gezondheid 

noodzakelijk is om de kamer te betreden.  

11.2. U geeft hierbij bij voorbaat toestemming aan de medewerkers van De Zevenster om de 

kamer te betreden in verband met de door De Zevenster aan u te leveren zorg en – voor 

zover van toepassing – persoonlijke verzorging, de dagelijkse maaltijdverstrekkingen aan u 

en schoonmaak van de kamer.  

 

Artikel 12: Huisregels De Zevenster  

12.1. In aanvulling op deze overeenkomst zijn de Huisregels De Zevenster van toepassing. De 

Huisregels De Zevenster zijn aangehecht als bijlage 3 bij deze overeenkomst. In deze 

huisregels zijn zaken opgenomen met betrekking uw verblijf in het woonzorgcentrum van 

De Zevenster en het (kunnen) leveren door De Zevenster van verantwoorde en doelmatige 

zorg. Daarnaast zijn daarin bepalingen opgenomen over de dienstverlening van De 

Zevenster, zoals het verstrekken van maaltijden, schoonmaak, alsook persoonlijke 

verzorging. 

12.2. Als de Huisregels De Zevenster worden gewijzigd, informeert De Zevenster u zo spoedig 

mogelijk over deze wijziging en zal een exemplaar van de gewijzigde huisregels aan u 

worden verstrekt. Vanaf het moment dat De Zevenster u de gewijzigde huisregels heeft 

verstrekt, zijn de gewijzigde huisregels van toepassing. Iedere verwijzing in deze 

overeenkomst naar de Huisregels De Zevenster moet dan worden gelezen als een 

verwijzing naar de gewijzigde huisregels. 

 

Artikel 13: Kosten/Vergoeding 

13.1. Op grond van de Wlz bent u een eigen bijdrage verschuldigd voor de kosten van de zorg die 

De Zevenster verleent op basis van het Wlz-indicatiebesluit. De omvang van uw eigen 

bijdrage wordt vastgesteld door het CAK, waaraan u de eigen bijdrage ook betaalt. 

13.2. Voor zover de kosten voor de overeengekomen zorg, arrangementen en verstrekkingen 

niet op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning 

(Wmo) of de Zorgverzekeringswet (Zvw) rechtstreeks door het zorgkantoor/het CAK, de 

gemeente respectievelijk de zorgverzekeraar aan De Zevenster worden betaald, moet u 

deze kosten zelf aan De Zevenster voldoen.  
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Let op: U dient zelf te informeren bij het CAK en bij uw eigen zorgverzekeraar, of u zelf 

kosten moet voldoen.   

13.3. De kosten voor de vormen van zorg en eventueel aanverwante arrangementen en 

verstrekkingen die worden genoemd in het als bijlage 1 aangehechte formulier ‘Formulier 

‘Arrangementen en verstrekkingen’’, worden berekend op basis van de tarieven die in dat 

formulier zijn vermeld. De Zevenster mag die tarieven jaarlijks indexeren en bijstellen.  

13.4. Als u kosten rechtstreeks aan De Zevenster bent verschuldigd, factureert De Zevenster deze 

kosten rechtstreeks, door middel van een automatische incasso, bij u maandelijks achteraf 

in de daaropvolgende kalendermaand.  

 

Artikel 14: Elektronisch cliëntendossier en persoonsgegevens 

14.1. U bent er mee akkoord dat de gegevens met betrekking tot de door u afgenomen zorg 

respectievelijk aan u geleverde zorg (waaronder een eventueel indicatiebesluit en het 

zorgleefplan), inclusief de medicatiegegevens worden opgeslagen in het elektronisch 

cliëntendossier (ECD).  

14.2. De Zevenster kan uw persoonsgegevens gebruiken om u incidenteel of periodiek te 

benaderen voor een cliënttevredenheidsonderzoek. De Zevenster waarborgt ten alle tijden 

dat het voor u duidelijk is waarvoor, door wie en hoe lang uw gegevens worden gebruikt en 

wanneer deze worden vernietigd. U kunt hier meer over lezen in onze privacyverklaring, die 

is te vinden op www.de Zevenster.nl/privacy. 

 

  

http://www.welthuis.nl/privacy
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Artikel 15: Beeldmateriaal 

15.1. De Zevenster maakt regelmatig foto’s en filmpjes (video’s) dan wel ander beeldmateriaal 

waarop haar cliënten herkenbaar zijn afgebeeld. 

 

U geeft De Zevenster: 

 

☐  toestemming om foto’s en filmpjes en ander beeldmateriaal te maken waarop u 

voorkomt en deze te gebruiken voor interne communicatiedoeleinden en/of Familienet; 

☐  toestemming om foto’s en filmpjes en ander beeldmateriaal te maken waarop u 

voorkomt en deze te gebruiken voor externe voorlichting over De Zevenster; 

☐  geen toestemming om foto’s en filmpjes en ander beeldmateriaal waarop u voorkomt 

te maken en/of te gebruiken. 

 

Indien uw partner bij u inwoont, geeft uw partner De Zevenster: 

 

☐  toestemming om foto’s en filmpjes en ander beeldmateriaal te maken waarop u 

voorkomt en deze te gebruiken voor interne communicatiedoeleinden en/of Familienet; 

☐  toestemming om foto’s en filmpjes en ander beeldmateriaal te maken waarop u 

voorkomt en deze te gebruiken voor externe voorlichting over De Zevenster; 

☐  geen toestemming om foto’s en filmpjes en ander beeldmateriaal waarop u voorkomt 

te maken en/of te gebruiken. 

 

15.2. U en eventueel uw partner kunnen de verleende toestemming voor het maken en 

gebruiken van beeldmateriaal op ieder moment schriftelijk intrekken. Vanaf de datum dat 

De Zevenster schriftelijk bericht van intrekking van de toestemming van u heeft ontvangen, 

zullen foto’s en filmpjes en ander beeldmateriaal waarop u staat afgebeeld, worden 

vernietigd. Al bestaande publicaties, plaatsingen op internet en/of social media en 

producties waarvoor eerder toestemming was verleend, kunnen niet ongedaan worden 

gemaakt en zullen dan nog wel worden gebruikt.  

 

Artikel 16: Wijzigingen 

16.1. Wijzigingen in deze overeenkomst en afspraken over zorgverlening kunnen alleen 

schriftelijk worden overeengekomen en moeten als addendum aan deze overeenkomst 

worden gehecht. Bij wijzigingen in de contactpersonen als opgenomen in artikel 9.8, 

volstaat het doorvoeren van die wijziging in Nedap. 

16.2. Indien en voor zover wettelijke bepalingen dat noodzakelijk maken, is De Zevenster 

gerechtigd eenzijdig deze overeenkomst te wijzigen, in afwijking van het bepaalde in het 

vorige lid. De Zevenster informeert u zo spoedig mogelijk over deze wijziging en legt deze 

vast in een aan deze overeenkomst te hechten bijlage. 

 

 



 

 

 
De Zevenster Zorgovereenkomst – december 2022   Pagina 12 van 22 
 

 

Artikel 17: Bijlagen 

17.1. Bij deze overeenkomst behoren 3 bijlagen, die integraal onderdeel uitmaken van deze 

overeenkomst. 

17.2. Bij strijdigheid tussen bepalingen in deze zorgovereenkomst, de Algemene Voorwaarden en 

de Huisregels De Zevenster geldt de volgende rangorde: 

1. Deze zorgovereenkomst 

2. Huisregels De Zevenster 

3. Algemene voorwaarden Actiz en Zorgthuisnl, inclusief de bijzondere module die op 

u van toepassing is 

17.3. Bij strijdigheid tussen bepalingen binnen deze zorgovereenkomst en/of een van de bijlagen 

gelden bijzondere bepalingen boven algemene bepalingen. 

 

Artikel 18: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting 

18.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

18.2. Geschillen worden beslecht overeenkomstig de geschillenregeling zoals beschreven bij het 

onderwerp ‘Klachten en geschillen’ van de Algemene Voorwaarden. 

18.3. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en andere klachten worden behandeld 

overeenkomstig de klachtenregeling van De Zevenster. Klachten kunnen voor bemiddeling 

of advies worden gemeld bij de klachtenfunctionaris van De Zevenster.  
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HOOFDSTUK II. BIJZONDERE BEPALINGEN BIJ WLZ-ZORG IN NATURA MET VERBLIJF           ☐ 

Vakje aanvinken indien deze bijzondere bepalingen op u van toepassing zijn 

 

Artikel 19: Wijziging indicatie 

19.1. Als u gebruik maakt van een indicatiebesluit van het CIZ voor Wlz-zorg, maar uw zorgvraag 

zich zodanig ontwikkelt of de omstandigheden zodanig wijzigen dat De Zevenster niet meer 

in staat is om op verantwoorde en doelmatige wijze binnen de grenzen van het 

indicatiebesluit en het geïndiceerde zorgprofiel zorg te leveren, dan moet u een nieuwe 

indicatie aanvragen bij het CIZ. Als De Zevenster u verzoekt dat te doen, moet u daar 

binnen één week gevolg aan geven. Als u of uw vertegenwoordiger daarvoor toestemming 

aan De Zevenster verleent, kan De Zevenster een dergelijke nieuwe indicatie voor u 

aanvragen. 

 

Artikel 20: Einde verblijf bij einde overeenkomst 

20.1. Als uw zorgovereenkomst met De Zevenster eindigt, eindigt ook uw recht om bij De 

Zevenster te verblijven. 

 

Artikel 21: Uw kamer 

21.1. Als u alleen bij De Zevenster verblijft, stelt De Zevenster u een eenpersoonszitslaapkamer 

ter beschikking. Als u een partner heeft die tevens recht heeft op verblijf in de zin van de 

Wlz, stelt De Zevenster u zo mogelijk een tweepersoonskamer ter beschikking. 

21.2. U mag uw kamer niet geheel of gedeeltelijk verhuren aan derden. U mag derden ook niet 

bij u laten inwonen. 

21.3. U mag het kamer geheel of gedeeltelijk zelf inrichten. De kosten van die inrichting zijn voor 

uw eigen rekening. Bovendien kan De Zevenster schriftelijk nadere eisen aan de inrichting 

stellen, bijvoorbeeld om zorginhoudelijke redenen of vanwege de arbeidsomstandigheden. 

In ieder geval geldt dat stoffen brandvertragend of vlamdovend dienen te zijn. 

21.4. Als u het kamer niet zelf wilt of kunt inrichten, om welke reden dan ook, zorgt De Zevenster 

voor een basale standaardinrichting. Deze inrichting/inventaris blijft eigendom van De 

Zevenster. 

21.5. De Zevenster mag om haar moverende redenen de terbeschikkingstelling van de kamer 

tijdelijk of permanent eindigen en u tijdelijk of permanent overplaatsen naar een naar het 

oordeel van De Zevenster andere passende locatie voor verblijf. Dit kan bijvoorbeeld aan de 

orde zijn bij een wijziging van de indicatiestelling, als de vereiste behandeling daar 

aanleiding toe geeft of bij sluiting of verbouwing van De Zevenster. Als dat redelijkerwijs 

mogelijk is, zal De Zevenster dat tijdig aan u aankondigen, rekening houden met uw 

gerechtvaardigde belangen en de redelijke kosten van verhuizing dragen. 

21.6. Indien u op eigen initiatief wilt verhuizen naar een andere kamer zijn de kosten voor 

verhuizing voor uw eigen rekening.  

21.7. Als u met uw partner verblijft in een tweepersoonskamer en uw partner overlijdt of 

vertrekt, bent u verplicht om te verhuizen naar een eenpersoonskamer zodra dergelijke 
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woonruimte beschikbaar komt bij De Zevenster. Als u daar geen medewerking aan verleent, 

mag De Zevenster de zorgovereenkomst beëindigen. 

21.8. Als u met uw partner verblijft en u overlijdt of vertrekt, heeft uw partner – in afwijking van 

de regeling daaromtrent in de Wlz – niet langer recht op verblijf bij De Zevenster. Uw 

partner is dan verplicht om het kamer binnen twee maanden na uw overlijden of vertrek op 

te leveren. In die periode zal De Zevenster in overleg met uw partner zoeken naar een 

passende oplossing. Die oplossing kan inhouden dat uw partner toch bij De Zevenster kan 

blijven, maar De Zevenster is niet verplicht om die mogelijkheid te bieden. Als De Zevenster 

en uw partner in overleg niet tot een redelijke oplossing komen, is het aan uw partner om 

na oplevering zelf voor passende woonruimte te zorgen.  

21.9. Als uw partner in de hiervoor genoemde situatie zelf een indicatie voor Wlz-zorg in natura 

met verblijf heeft, kan uw partner op basis van die indicatie bij De Zevenster blijven wonen. 

Uw partner is dan wel verplicht om te verhuizen naar een kleiner kamer zodra dergelijke 

woonruimte beschikbaar komt bij De Zevenster. Als uw partner daar geen medewerking 

aan verleent, mag De Zevenster de zorgovereenkomst met uw partner beëindigen en/of 

hoeft De Zevenster geen nieuwe zorgovereenkomst met uw partner aan te gaan. 

 

Artikel 22: Melden afwezigheid 

22.1. De Zevenster brengt u zolang als de zorgovereenkomst voortduurt een bedrag per dag in 

rekening voor iedere dag waarvoor De Zevenster op grond van de geldende regelgeving 

geen aanspraak maakt op bekostiging doordat niet aan de voorwaarde wordt voldaan dat u 

aanwezig bent. Aan deze voorwaarde wordt niet voldaan als sprake is van:  

a. afwezigheid langer dan 91 dagen (te rekenen vanaf de eerste volledige dag van 

afwezigheid) of door opname bij een andere zorgaanbieder of op een andere locatie 

van De Zevenster in verband met:  

 - Wlz-zorg met behandeling, waarbij u eerder alleen Wlz-verblijf zonder 

behandeling ontving, of 

- revalidatiezorg, waaronder ook wordt verstaan geriatrische 

revalidatiezorg zoals omschreven in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en vv 

herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging zoals 

omschreven in de Wlz, of  

 - Gespecialiseerde ggz, of 

 - Medisch specialistische zorg, 

tenzij het zorgkantoor binnen de periode van 91 dagen toestemming heeft verleend 

voor een verlenging van de periode waarin afwezigheid wordt bekostigd op grond 

van de Wlz; of 

b. afwezigheid door vakantie of detentie van in totaal meer dan 42 dagen, inclusief het 

aantal weekenddagen, in een kalenderjaar (te rekenen vanaf de eerste volledige dag 

van afwezigheid). 

 

22.2. Als niet aan de in artikel 22.1 genoemde voorwaarde wordt voldaan, kan De Zevenster om 

haar moverende redenen ook eenzijdig besluiten om deze zorgovereenkomst op te zeggen 
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en door haar gemaakte kosten bij u in te brengen. De Zevenster zal daarbij wel te allen tijde 

de vereiste zorg van een goed hulpverlener in acht nemen, evenals eventuele afspraken op 

dit punt met het zorgkantoor en toepasselijke wetten en regels. 

 

Artikel 23: Deeltijdverblijf (enkel bij jonge mensen met dementie) 

23.1. Als u het verblijf bij De Zevenster afwisselt met thuis wonen, is sprake van deeltijdverblijf. 

U maakt wel / geen gebruik van de mogelijkheid van deeltijdverblijf. 

23.2. Als u gebruik maakt van de mogelijkheid van deeltijdverblijf, geldt dat u het kamer van De 

Zevenster tot uw beschikking heeft op de volgende dagen: 

 

Even weken         Oneven weken 

☐ Maandag         ☐ Maandag 

☐ Dinsdag         ☐ Dinsdag 

☐ Woensdag        ☐ Woensdag 

☐ Donderdag         ☐ Donderdag 

☐ Vrijdag          ☐ Vrijdag 

☐ Zaterdag          ☐ Zaterdag 

☐ Zondag           ☐ Zondag 

 

Anders, namelijk:…………………………………………………………………………………………………. 

 

23.3. Op de dagen waarop u het kamer van De Zevenster niet tot uw beschikking heeft, kan De 

Zevenster dit kamer aan een andere cliënt ter beschikking stellen. Met het oog daarop 

zorgt u ervoor dat het kamer op die dagen beschikbaar en toegankelijk is en dat u uw 

persoonlijke eigendommen thuis of op een andere veilige plek bewaart.  
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HOOFDSTUK III. BIJZONDERE BEPALINGEN BIJ WLZ-ZORG IN NATURA OP BASIS VAN EEN      ☐

MODULAIR PAKKET THUIS (MPT) OF EEN VOLLEDIG PAKKET THUIS (VPT) 

Vakje aanvinken indien deze bijzondere bepalingen op u van toepassing zijn 

 

Artikel 24: Wijziging indicatie 

24.1. Als u gebruik maakt van een indicatiebesluit van het CIZ voor Wlz-zorg, maar uw zorgvraag 

zich zodanig ontwikkelt of de omstandigheden zodanig wijzigen dat De Zevenster niet meer 

in staat is om op verantwoorde en doelmatige wijze binnen de grenzen van het 

indicatiebesluit en het geïndiceerde zorgprofiel zorg te leveren, dan moet u een nieuwe 

indicatie aanvragen bij het CIZ. Als u daarvoor toestemming aan De Zevenster verleent, kan 

De Zevenster een dergelijke nieuwe indicatie voor u aanvragen. 

 

Artikel 25: Einde huurovereenkomst bij einde zorgovereenkomst 

25.1. Deze zorgovereenkomst is onlosmakelijk verbonden met uw huurovereenkomst met De 

Zevenster. Als uw zorgovereenkomst met De Zevenster eindigt, eindigt daarom ook uw 

huurovereenkomst met De Zevenster. 

 
Artikel 26: Melden afwezigheid in geval van volledig pakket thuis 

26.1. De Zevenster brengt u zolang als de zorgovereenkomst voortduurt een bedrag per dag in 

rekening voor iedere dag waarvoor De Zevenster op grond van de geldende regelgeving 

geen aanspraak maakt op bekostiging doordat niet aan de voorwaarde wordt voldaan dat 

de prestatie door De Zevenster aan u geleverd is. Aan deze voorwaarde wordt niet voldaan 

als sprake is van:  

a. afwezigheid langer dan 91 dagen (te rekenen vanaf de eerste volledige dag van 

afwezigheid) of door opname bij een zorgaanbieder in verband met:  

 - Wlz-zorg met behandeling, of 

- revalidatiezorg, waaronder ook wordt verstaan geriatrische 

revalidatiezorg zoals omschreven in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en vv 

herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging zoals 

omschreven in de Wlz, of  

 - Gespecialiseerde ggz, of 

 - Medisch specialistische zorg, 

tenzij het zorgkantoor binnen de periode van 91 dagen toestemming heeft verleend 

voor een verlenging van de periode waarin afwezigheid wordt bekostigd op grond 

van de Wlz; of 

b. afwezigheid door vakantie of detentie voor een periode langer dan 14 

aaneengesloten dagen (inclusief het aantal weekenddagen) of in totaal meer dan 42 

dagen in een kalenderjaar (te rekenen vanaf de eerste volledige dag van 

afwezigheid). 
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26.2. Als niet aan de in artikel 26.1 genoemde voorwaarde wordt voldaan, kan De Zevenster om 

haar moverende redenen ook eenzijdig besluiten om deze zorgovereenkomst op te zeggen 

en door haar gemaakte kosten bij u in te brengen. De Zevenster zal daarbij wel te allen tijde 

de vereiste zorg van een goed hulpverlener in acht nemen, evenals eventuele afspraken op 

dit punt met het zorgkantoor en toepasselijke wetten en regels. 
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BIJZONDERE BEPALINGEN BIJ ZORG IN DE PALLIATIEF TERMINALE UNIT                                         ☐ 
Vakje aanvinken indien deze bijzondere bepalingen op u van toepassing zijn 
 

Let op: Niet iedere cliënt komt in aanmerking voor zorg in de palliatief terminale unit. Deze unit is 
in beginsel alleen bestemd voor cliënten die in hun thuissituatie terminaal worden. 
  
Artikel 27: Looptijd van de overeenkomst 

27.1. Deze zorgovereenkomst geldt voor de duur van 3 maanden.  

27.2. Als daar aanleiding toe is, wordt de duur van deze overeenkomst steeds verlengd met de 

periode die de zorgverzekeraar of het zorgkantoor toestaat. Als de zorgverzekeraar of het 

zorgkantoor niet of niet meer instemt met verlenging van de termijn, eindigt de 

zorgovereenkomst na het verstrijken van de dan nog lopende termijn.  

27.3. In het laatstgenoemde geval zal De Zevenster zich er redelijkerwijs voor inspannen om 

passende zorg in uw eigen huis te organiseren, tenzij dat redelijkerwijs niet mogelijk is. Als 

het alternatief inhoudt dat u op een andere locatie zorg van een andere zorgaanbieder 

ontvangt, bent u redelijkerwijs gehouden om daaraan medewerking te verlenen. Als De 

Zevenster en u in overleg niet tot een redelijke oplossing komen, is het aan u om zelf voor 

passende woonruimte na het einde van de zorgovereenkomst te zorgen. 
 

Artikel 28: Wijziging indicatie 

28.1. Als De Zevenster u zorg verleent in de palliatieve unit, maar u op enig moment naar het 

oordeel van de behandelend arts niet langer op palliatief terminale zorg bent aangewezen, 

moet u meewerken aan een terugkeer naar uw eigen huis of, als dat redelijkerwijs niet 

mogelijk is, een overgang naar een andere vorm van zorg. Dit geldt ook als bij De Zevenster 

onverhoopt geen plek beschikbaar is om aan u passende zorg te verlenen en u naar een 

andere zorgaanbieder moet overstappen. Het is niet mogelijk om de tussenliggende 

periode naar een overstap voor (onder meer) een andere vorm van zorg dan wel een 

andere zorgaanbieder te overbruggen op de palliatieve afdeling.  

28.2. Mocht u tijdens uw verblijf op de palliatieve afdeling opgenomen worden in het ziekenhuis, 

dan wordt uw kamer niet vrij gehouden. Na het verblijf in het ziekenhuis, kunt u zich, indien 

nodig, opnieuw aanmelden bij De Zevenster voor verblijf op de palliatief terminale afdeling.  
 

Artikel 29: Zorgleefplan 

29.1. In afwijking van het bepaalde in artikel 5 stelt De Zevenster het zorgleefplan binnen 1 week 

na aanvang van deze overeenkomst op.  

29.2. Het zorgleefplan wordt zo vaak als nodig geëvalueerd en aangepast. 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
De Zevenster Zorgovereenkomst – december 2022   Pagina 19 van 22 
 

 

Artikel 30: Uw kamer 

30.1. De Zevenster stelt u met ingang van deze overeenkomst een kamer in de palliatief 

terminale unit ter beschikking voor verblijf gedurende de duur van deze overeenkomst. 

Indien u komt te overlijden dan wel bij ontslag, dient uw kamer binnen 24 uur leeg te 

worden opgeleverd in dezelfde staat als bij oplevering. Mochten er reparaties of vervanging 

nodig zijn als gevolg van uw verblijf in de kamer, dan worden deze kosten bij u in rekening 

gebracht. 

30.2. Het ter beschikking gestelde kamer is een ingerichte eenpersoonszitslaapkamer voorzien 

van een basale standaardinrichting. Deze inrichting/inventaris blijft eigendom van De 

Zevenster. 
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HOOFDSTUK IV. BIJZONDERE BEPALINGEN BIJ SPOEDZORG EN VERBLIJF IN EEN                       ☐

CRISISSITUATIE 

Vakje aanvinken indien deze bijzondere bepalingen op u van toepassing zijn 
 
Artikel 31: Looptijd van de overeenkomst 

31.1. Deze zorgovereenkomst geldt voor de duur van de spoedzorg of het verblijf in een 

crisissituatie.  

31.2. Als u aansluitend aan de spoedzorg of het verblijf in een crisissituatie bij De Zevenster blijft, 

wordt daarvoor een nieuwe zorgovereenkomst met u gesloten. Totdat die nieuwe 

overeenkomst met u is gesloten, geldt dan het bepaalde in deze zorgovereenkomst. 

 

Artikel 32: Zorgleefplan 

32.1. In afwijking van het bepaalde in artikel 5 stelt De Zevenster binnen 24 uur een summier 

zorgleefplan op. Gelet op de korte duur van het verblijf, stelt De Zevenster geen uitgebreid 

zorgleefplan op. 

32.2. Het summiere zorgleefplan wordt zo vaak als nodig geëvalueerd en aangepast. 

 

Artikel 33: Uw kamer 

33.1. De Zevenster stelt u met ingang van deze overeenkomst een kamer ter beschikking voor 

verblijf gedurende de duur van deze overeenkomst. 

33.2. Het ter beschikking gestelde kamer is voorzien van een basale standaardinrichting. Deze 

inrichting/inventaris blijft eigendom van De Zevenster. 
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HOOFDSTUK V. BIJZONDERE BEPALINGEN BIJ HET GEBRUIK VAN ARRANGEMENTEN             ☐ 

Vakje aanvinken indien deze bijzondere bepalingen op u van toepassing zijn 

 

Artikel 34: Wijziging van de dienstverlening 

34.1. Als u op enig moment meer of andere diensten zoals opgenomen in bijlage 1 wenst af te 

nemen, kunt u dit bij De Zevenster kenbaar maken. Het bepaalde in deze 

zorgovereenkomst is onverminderd van toepassing op de eventueel gewijzigde omvang van 

de dienstverlening. 

 

Artikel 35: Einde huurovereenkomst bij einde zorgovereenkomst 

35.1. Deze zorgovereenkomst is onlosmakelijk verbonden met uw huurovereenkomst met De 

Zevenster. Als uw zorgovereenkomst met De Zevenster eindigt, eindigt daarom ook uw 

huurovereenkomst met De Zevenster. 
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TEKENBLAD ZORGOVEREENKOMST DE ZEVENSTER 
 

Deze zorgovereenkomst is opgemaakt te ……………………………… [plaats],  ………………………… [datum]. 

 

Ondertekening door of namens u 

 

Uw naam:               ………………………………………………………………………  

De naam van uw vertegenwoordiger, 

als hij of zij u bij het aangaan van deze  

zorgovereenkomst vertegenwoordigt:     ……………………………………………………………………… 

 

 

Uw handtekening of die van uw    

vertegenwoordiger:            ……………………………………………………………………… 

       

 

Ondertekening door uw partner, als hij of zij bij u inwoont 

 

De naam van uw partner:         ……………………………………………………………………… 

       

 

 

Handtekening van uw partner:        ……………………………………………………………………… 

 

 

Ondertekening door of namens De Zevenster 

 

Naam vertegenwoordiger De Zevenster:     ……………………………………………………………………… 

Functie vertegenwoordiger De Zevenster:    ……………………………………………………………………… 

 

 

Handtekening vertegenwoordiger De Zevenster:  ……………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


