Overeenkomst services en arrangementen
Naam:
client/curanr.

Als u in het Bartholomeus Gasthuis komt wonen is het mogelijk aanvullend op de zorg die u van ons
krijgt, zoals vastgelegd in de zorgovereenkomst, extra services c.q. arrangementen af te nemen.
Hieronder ziet u per onderdeel wat mogelijk is. Het formulier is als volgt opgebouwd:
1.

Verhuizing naar - verblijf in het Bartholomeus Gasthuis
Als u verhuist naar het Bartholomeus Gasthuis krijgt u een aantal zaken uitgereikt die het
verblijf mogelijk maken c.q. veraangenamen, zoals sleutels, een kluisje of een servicepas. Ook
overname van stoffering valt onder deze categorie. U kunt in overleg met de zorgbemiddelaar
aankruisen wat u wenst of nodig heeft.

o
o
o

servicepas Bartholomeus Gasthuis
halsalarm
bewegingssensor

€
€
€

-

eigendom BG
eigendom BG
eigendom BG

U hebt een servicepas nodig als u in de winkel boodschappen haalt. U kunt uw pas ook
gebruiken in de brasserie. Voor het gebruik van de servicepas verzoeken wij u het formulier
'Machtiging doorlopende SEPA EURO Incasso Algemeen' te ondertekenen. In de winkel en de
brasserie kunt u daarnaast ook gebruik maken van een bankpas. Contant betalen is in het
Bartholomeus Gasthuis niet mogelijk.
2.

Arrangementen
Tijdens uw verblijf kunt u aanvullend op de zorg die is afgesproken in de zorgovereenkomst,
extra welzijnszorg ontvangen. Wij hebben verschillende arrangementen voor u samengesteld
waaruit u kunt kiezen. De zorgbemiddelaar kan u meer informatie geven over deze
arrangementen. Als u voor een arrangement kiest, wordt dit aangegeven op deze
overeenkomst. Als u uw keuze later wilt wijzigen kan dat met een opzegtermijn van twee
maanden. Wij maken dan een nieuwe Overeenkomst services en arrangementen.

2.1 Het Bartholomeus Gasthuis verzorgt uw beddengoed, handdoeken en washandjes. De
persoonsgebonden was dient u zelf te verzorgen. Wij kunnen desgewenst de wasverzorging
van u overnemen.
o wasvoorziening arrangement (excl. stomen)
€
97,38 per maand
o aanschaffen kledingmerkjes
€
30,02 eenmalig
o aanbrengen wasmerkjes
€ 106,58 eenmalig
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2.2 Het Bartholomeus Gasthuis verzorgt de schoonmaak van de algemene ruimten en uw
appartement. Wekelijks wordt uw appartement schoongemaakt (ongeveer 30 minuten werk),
dagelijks laat het verzorgend team uw kamer netjes achter na de ochtendzorg. Naast deze
service kunt u extra huishoudelijke hulp krijgen. Het BG hanteert het WLZ tarief.
hulp in de huishouding, 1 uur per week
o …….uur per week door ……………………………

€

113,29 per maand

2.3 U kunt onbeperkt deelnemen aan de door ons aangeboden activiteiten in verschillende genres
van de In&Doe Agenda of (onder begeleiding en ter beoordeling Bartholomeus Gasthuis) de
Uit&Doe Agenda, behalve voor diensten/cursussen van derden.
o welzijnsarrangement
€
29,14 per maand
2.4 Het is fijn als familie en vrienden die op bezoek komen de koffie- en theemomenten in de
groepswoning meebeleven. Deze kosten worden voor bezoekers door de WLZ niet vergoed aan
het Bartholomeus Gasthuis.
o koffie/ thee voor uw bezoekers (in huiskamer)
€
5,77 per maand
2.5 Zorgarrangement
extra, naast de geïndiceerde zorg (tarief wijkverpleging - 15% korting)
o 1 uur per week door verzorgende
€ 211,31 per maand
o 1 uur per week door verpleegkundige
€ 274,81 per maand
o 1 uur per week bij activiteiten e.d.
€ 229,54 per maand
o …….uur per week door ……………………………
2.6 Wekelijks begeleiden wij u om te genieten van het goede dat Utrecht biedt; theaterbezoek,
film, restaurantbezoek, lekker op een terras zitten, winkelen, etc. (15% korting op het WLZ
tarief)
Bartholomeus arrangement (indien mogelijk, ter beoordeling Bartholomeus Gasthuis)
o begeleiding door verzorgende, 3 uur/week
€ 633,93 per maand
o begeleiding door verpleegkundige, 3 uur/week
€ 824,44 per maand
o begeleiding door medewerker welzijn, 3 uur/ week
€ 688,63 per maand
o begeleiding door verzorgende, 3 uur
€ 142,72 per maand
o begeleiding door verpleegkundige, 3 uur
€ 185,61 per maand
o begeleiding door medewerker welzijn, 3 uur
€ 155,04 per maand
2.7 Verzekeringspremies (kostprijs)
o wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
schadedekking bedraagt maximaal € 2.500.000,- per
schade. Geen eigen risico
o inboedelverzekering eigen appartement
verzekerd bedrag € 15.000,eigen risico € 100,00 per schadegeval
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€

6,16 jaarpremie

€

12,43 jaarpremie

3.

Losse services
Voor de services in de brasserie verwijzen wij u naar de menukaart in de brasserie
Voor de kosten in de winkel: de artikelen zijn geprijsd
Voor wellnessdiensten en kapsalon: in het Salushuys ligt een prijslijst
Voor stomen, technische klusjes en overige zaken, hanteren wij de 'Prijslijst losse
services'. Deze zit in uw 'Bewonersmap'.

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend,
Datum en plaats:
Namens de zorgaanbieder,

Cliënt
Of diens vertegenwoordiger [1]

Mw. W. van Egdom MBA
Bestuurder Bartholomeus Gasthuis

[1] Ondertekening door een vertegenwoordiger is mogelijk indien de vertegenwoordiger de cliënt
van rechtswege vertegenwoordigt of in het bezit is van een door cliënt ondertekende machtiging
hiertoe.
Wijziging tijdens het verblijf

beschrijf de wijziging t.a.v. de eerste overeenkomst

Namens de zorgaanbieder,

Mw. W. van Egdom MBA
Bestuurder Bartholomeus Gasthuis
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Machtiging doorlopende SEPA EURO Incasso Algemeen
Bartholomeus Gasthuis (incassant)
Lange Smeestraat 40
3511 PZ UTRECHT. Nederland
Incassant –ID: NL46ZZZ411791680000
Kenmerk machtiging:
Als betaalmiddel ontvangt u een Bartholomeus betaalpas; de servicepas. Met deze service hoeft u
geen contant geld op zak te hebben. De gekozen services en arrangementen, en losse services die
u afrekent met de servicepas, worden verrekend via automatische incasso.
De gehanteerde prijzen worden jaarlijks per 1 januari gewijzigd overeenkomstig de
consumentenprijsindex (CPI) gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Als er
voor een service een WLZ-, Wmo- of zorgverzekeringstarief geldt, wordt jaarlijks de prijs aangepast
conform de geldende tarieven.
o

o

o

Hierbij geef ik het Bartholomeus Gasthuis toestemming om de kosten van de gekozen services
en arrangementen automatisch van mijn bankrekening af te schrijven. Ik ontvang hiervan
maandelijks een (digitaal) overzicht.
Hierbij machtig ik het Bartholomeus Gasthuis om incidentele kosten van gebruik in de
brasserie, winkel, kapsalon, pedicure, etc. (Salushuys) automatisch van mijn bankrekening af
te schrijven. Ik ontvang hiervan maandelijks een (digitaal) overzicht.
Hierbij machtig ik het Bartholomeus Gasthuis om - in geval van wilsonbekwaamheid - de
servicepas te laten beheren door het zorgteam.

Plaats en datum

: ………………………………………………………………………..……………

Naam

: ………………………………………………………………………..……………

IBAN (rekeningnummer)

: ………………………………………………………………………..……………

(toekomstig) appartementnr.

: ………………………………………………………………...…(Nederland)

Handtekening
of diens vertegenwoordiger[1],

: ………………………………………………………………………..……………

[1] Ondertekening door een vertegenwoordiger is mogelijk indien de vertegenwoordiger de cliënt
van rechtswege vertegenwoordigt of in het bezit is van een door cliënt ondertekende machtiging
hiertoe.
Toelichting machtiging om te incasseren
Zonder uw machtiging kunnen wij geen services of arrangementen leveren. Het is namelijk te
kostbaar om bij iedere afname van een service of arrangement een rekening te moeten sturen. Dit
betekent concreet dat het Bartholomeus Gasthuis geen bewoners kan accepteren zonder dat een
incasso is afgegeven. Als u het niet eens bent met een afschrijving, kunt u binnen 8 weken uw bank
opdracht geven het bedrag terug te boeken. Bij een foutieve/onterechte afschrijving neemt u bij
voorkeur eerst contact op met de financiele administratie via telefoonnummer 030 - 264 74 70. Het
Bartholomeus Gasthuis zal fouten corrigeren en een eventueel onterecht afgeschreven bedrag
terugboeken.
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