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Algemene voorwaarden voor Thuiszorg Totaal Arnhem 
 
Thuiszorg Totaal Arnhem, gevestigd te Bruningweg 23, 6827 BM Arnhem, 026-2022076, KvK 

08182342, IBAN NL78INGB0007361304, vertegenwoordigd door Jan Kroon, directeur, verder te 

noemen: ‘Thuiszorg Totaal’, levert haar diensten conform de overeenkomst en daarbij gelden de 

volgende aanvullende voorwaarden: 

 
1. Aard van de dienstverlening 

Klant wenst gebruik te maken van de diensten van Thuiszorg Totaal. De exacte inhoud van de 

wensen en de aard van de te leveren diensten is mondeling besproken en vastgelegd in de Zorgmap. 

De inhoud van de dienstverlening kan in overleg worden aangepast. 

 

2. Omstandigheden waaronder de dienstverlening plaatsvindt 

Vooraf zal door Thuiszorg Totaal een check worden gedaan van de toegankelijkheid en veiligheid van 

de woning van Klant. Doel hiervan is om te beoordelen of sprake is van een veilige werkomgeving 

voor de Zorgverlener. Ingeval bij deze check constateringen worden gedaan waaruit blijkt dat geen 

sprake is van een veilige en toegankelijke situatie zal de Klant de nodige maatregelen nemen om 

deze situatie zodanig aan te passen dat er wel sprake is van een toegankelijke en veilige 

werkomgeving.  

De Klant en Thuiszorg Totaal zorgen er samen voor dat de Zorgverlener veilig kan werken. Thuiszorg 

Totaal is in beginsel aansprakelijk voor eventueel door de Zorgverlener, Klant of derde geleden 

schade tijdens uitvoering van de werkzaamheden door de Zorgverlener. 

 

3. Afdracht sociale lasten 

Thuiszorg Totaal is als werkgever van de Zorgverlener verantwoordelijk voor de afdrachten van 

loonbelasting, sociale verzekeringspremies en andere inhoudingen of afdrachten waartoe de 

zorginstelling verplicht is op grond van de wet. 

 

4. Uitvoering van de dienstverlening 

Thuiszorg Totaal garandeert dat Zorgverleners beschikbaar zijn voor de duur van de overeenkomst. 

De dienstverlening zal worden uitgevoerd door een bij Thuiszorg Totaal in dienstbetrekking zijnde 

Zorgverlener en onder verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Thuiszorg Totaal. Thuiszorg 

Totaal zal zich inspannen om de dienstverlening te laten uitvoeren door een Zorgverlener die past bij 

het door de klant gewenste profiel. Alvorens de feitelijke dienstverlening aanvangt zal onder 

begeleiding van Thuiszorg Totaal een kennismaking plaatsvinden tussen de Klant en Zorgverlener. 

Ingeval zich een situatie voordoet dat de uitvoering van de dienstverlening door de Zorgverlener niet 

meer voldoet aan de wensen van de Klant, zal in overleg worden bepaald hoe dit zodanig kan worden 

gewijzigd dat dit weer wel aan de wensen voldoet. Hierbij kan worden overeengekomen dat de 

dienstverlening door een andere Zorgverlener wordt uitgevoerd.  

Thuiszorg Totaal garandeert de kwaliteit van de dienstverlening en de Zorgverlener verricht zijn werk 

zoals van een redelijk handelend zorgverlener verwacht mag worden. 

 

5. Geheimhouding 

Thuiszorg Totaal verplicht de Zorgverlener alles geheim te houden wat hij weet over de Klant en diens 

gezin, partner of huishouden. 

 

6. Overdracht 

Thuiszorg Totaal zorgt er bij overdracht van de werkzaamheden voor dat de benodigde gegevens 

beschikbaar zijn. Dit gebeurt in overleg met de Klant. 
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7. Looptijd van de overeenkomst en Opzegtermijn 

De Klant en Thuiszorg Totaal mogen de overeenkomst tussentijds opzeggen. Er geldt een 

opzegtermijn van een maand. Maar in goed overleg kan de overeenkomst ook zonder opzegtermijn 

worden beëindigd. De Klant is niet aansprakelijk voor financiële schade die Thuiszorg Totaal lijdt door 

tussentijdse opzegging. De Klant mag de overeenkomst alleen tussentijds opzeggen als daar 

gewichtige redenen voor zijn zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek. Ook hierbij geldt een 

opzegtermijn van een maand en kan in goed overleg een andere opzegtermijn worden afgesproken. 

 

De zorgovereenkomst eindigt direct, zonder opzegtermijn: als de Klant overlijdt of als Thuiszorg Totaal 

failliet is verklaard of surseance van betaling is verleend. 

 

Deze overeenkomst is door Thuiszorg Totaal per direct opzegbaar ingeval: 

 In de woning van de klant voor de Zorgverlener een onveilige situatie is ontstaan en de Klant 

deze niet binnen redelijke termijn ongedaan wenst te maken. 

 De Klant niet binnen de overeengekomen termijn aan zijn betaalverplichting heeft voldaan. 

 

8. Tijdelijke opschorting van dienstverlening 

Tijdelijke opschorting van dienstverlening door de Klant dient plaats te vinden met inachtneming van 

een termijn van 24 uur voorafgaand aan het uitvoeren van de overeengekomen servicediensten, in 

onvoorziene situaties in overleg met het supportteam. Ingeval tijdelijke opschorting plaatsvindt binnen 

24 uur is de Klant aan Thuiszorg Totaal alsnog het bedrag verschuldigd overeenkomende met het 

voor die komende 24 uur overeengekomen minimum aantal uren dienstverlening. 

 

9. Tarieven 

Over de dienstverlening is geen omzetbelasting verschuldigd mits: 

 De Klant beschikt over een geldig indicatiebesluit van het CIZ dat betrekking heeft op dezelfde 

soort diensten als de afgenomen dienstverlening. 

 De Klant beschikt over een geldige beschikking WMO zorg van de gemeente die betrekking 

heeft op dezelfde soort diensten als de afgenomen dienstverlening. 

 De Klant beschikt over een geldige beschikking Persoonlijke verzorging van de 

wijkverpleegkundige die betrekking heeft op dezelfde soort diensten als de afgenomen 

dienstverlening. 

 

Ingeval de diensten op een zon- of feestdag worden uitgevoerd is op de tarieven een opslag van 

toepassing van 25%. Ingeval sprake is van nachtdiensten tussen 23.00 en 07.00 uur waarbij sprake is 

van maximaal 2x opstaan per nacht, geldt een afslag van 25% op de tarieven. 

Op de tarieven wordt jaarlijks een indexatie toegepast, welke minimaal gelijk is aan het Consumenten 

Prijsindexcijfer (CPI) van het voorgaande jaar. Hierover wordt u jaarlijks in december van het 

voorafgaande jaar geïnformeerd. 

 

10. Facturering en betaling 

Facturering vindt achteraf plaats per tweewekelijkse periode voor het op grond van deze 

overeenkomst uitgevoerde aantal uren dienstverlening.  

Facturering vindt plaats op basis van de activiteitenformulieren die na afloop van elke dienst door de 

Zorgverlener zijn ingevuld of elektronisch doorgegeven. 

 

11. Verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid 

Zorgverleners van Thuiszorg Totaal voeren uitsluitend niet-medische servicediensten uit voor de 

Klant. In geval van een levensbedreigende situatie van een Klant zal een Zorgverlener in eerste 

instantie de noodzakelijke alarmdiensten waarschuwen en in afwachting van de komst van 

ambulance, politie of andere hulpdiensten handelen zoals het een goed burger betaamt en naar 
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vermogen die acties ondernemen die op dat moment naar zijn goeddunken noodzakelijk zijn om de 

levensbedreigende situatie te beëindigen of te stabiliseren. 

Zorgverleners en/of Thuiszorg Totaal zijn niet verantwoordelijk voor de medische conditie van de Klant 

en kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van medische handelingen ten 

opzichte van de Klant.  

 

12. Klachtenregeling 

Ingeval een klant een klacht heeft over uitvoering van de dienstverlening door de Zorgverlener of over 

het handelen of niet handelen van een andere medewerker van Thuiszorg Totaal, kan deze zich 

beroepen op de binnen Thuiszorg Totaal van toepassing zijnde klachtenregeling welke is gepubliceerd 

op de website, www.thuiszorgtotaal.nl. 

 

13. Non overnamebeding 

Het is Klant of diens directe verwanten niet toegestaan om, gedurende de periode dat deze 

serviceovereenkomst van kracht is of binnen een periode van 1 jaar na beëindiging daarvan, de 

Zorgverlener in dienstbetrekking te nemen of diensten af te nemen van Zorgverlener ingeval deze die 

diensten als ZZP-er aanbiedt. Indien hiervan sprake is, is de Klant aan Thuiszorg Totaal een direct 

opeisbare boete verschuldigd van € 5.000.  

 

14. Toepasselijk recht en domicilie 

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van een gerechtelijke of 

anderszins formele procedure kiest Thuiszorg Totaal domicilie op haar feitelijke kantooradres. 

 

15. Gegevensverstrekking 

Thuiszorg Totaal  behandelt de door Klant verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk. De Klant 

verleent hierbij, voor zover nodig, toestemming aan Thuiszorg Totaal om deze gegevens in de zin van 

de Algemene Verordening Gegevensbescherming te verwerken en aan derden te verstrekken, voor 

zover dit noodzakelijk is met het oog op de totstandkoming en uitvoering van de dienstverlening en 

wettelijke verplichtingen, waaronder maar niet uitsluitend CAK, Belastingdienst en de verzekeraar. 

De Klant verplicht zich wijzigingen in de persoonlijke gegevens tijdig door te geven voor zover deze 

voor Thuiszorg Totaal redelijkerwijs van belang kunnen zijn. De gevolgen van het niet tijdig doorgeven 

van wijzigingen zijn voor rekening en risico van de Klant. 

 

 

    

 


