
 

 

 

 

OVERIGE DIENSTEN - VERPLEEGAFDELING 
 

 

Artikel 1 – Reiniging en aanpassing kleding 

 

1. De Stichting biedt de cliënt de mogelijkheid om de reiniging van de persoonsgebonden was 
(onder- en bovenkleding) door medewerkers van de Stichting dan wel door de Stichting zorgvuldig 
geselecteerde partij te laten verzorgen. De cliënt kan er ook voor kiezen om zijn was (gedeeltelijk) 
zelf te verzorgen. De stichting biedt twee pakketten aan: 

 

Pakket omschrijving1 Opmerking 

Wassen onderkleding 
Kosten voor reiniging worden doorberekend aan 
cliënt 

Wassen onder- en bovenkleding 
Kosten voor reiniging van worden doorberekend 
aan cliënt 

 

2. Indien de cliënt ervoor kiest om het wassen van zijn onder- en bovenkleding (gedeeltelijk) door 
de Stichting te laten verzorgen, moeten deze zaken machinewasbaar zijn en in een droogtrommel 
gedroogd mogen worden.2 

3. Als de cliënt gekozen heeft om zijn persoonsgebonden was (gedeeltelijk) zelf te verzorgen en er 
blijkt onverhoopt toch wasgoed tegen de gemaakte afspraak in aan de wasserij van Vughterstede 
aangeboden te worden, dan zijn de kosten hiervan voor rekening van de cliënt. Bovendien is de 
Stichting in voorkomend geval niet aansprakelijk voor vermissing van of schade aan het wasgoed 
dat tegen de afspraak in wordt aangeboden. 

4. De Stichting kan het chemisch reinigen van kledingstukken van de cliënt op diens verzoek 
verzorgen. De kosten hiervan worden in rekening gebracht bij de cliënt. 

5. De Stichting kan de reparatie en aanpassing van kledingstukken van cliënt verzorgen. De cliënt 
kan ervoor kiezen om van dienst gebruik te maken. 

6. De cliënt is verplicht zijn persoonsgebonden was te laten voorzien van een label met daarop zijn 
naam, ook als hij ervoor gekozen heeft om het reinigen zelf te laten verzorgen. De kosten voor 
het labelen komen voor rekening van de cliënt. De cliënt dient zijn bedden- en linnengoed, onder- 
en bovenkleding hiertoe af te geven bij de wasserij van de Stichting. 

7. Tussentijds aangeschafte kleding wordt gelabeld en geregistreerd op een overzichtslijst door de 
interne wasserij. De kosten hiervan worden op basis van de tarievenlijst interne en externe 
dienstverlening bij de cliënt in rekening gebracht. 

8. Alleen schone kledingstukken worden gelabeld. 

9. Met ondertekening van deze overeenkomst stemt de cliënt ermee in dat zijn onder- en 
bovenkleding voorzien worden van een label. 

10. In verband met eventuele klachtenafhandeling dient de cliënt zijn kledingbonnen ten minste 3 jaar 
te bewaren. 

11. De Stichting voorziet de cliënt van bedden- en linnengoed. 

 

 

Artikel 2 – Telefoon- en kabelaansluiting 

 
1. Het appartement van de cliënt is standaard voorzien van een aansluitpunt voor een 

telefoontoestel en een aansluiting op de centrale antenne inrichting (CAI) ten behoeve van de 
ontvangst van kabeltelevisie. 

 
1 Onderkleding: Ondergoed, bh, pyama, nachtjapon, sokken, panty, zakdoek, etc. 

Bovenkleding: Blouse, overhemd, t-shirt, polo, trui, rok, japon, pantalon, ochtendjas, overjas, etc. 
2 Het wasetiket is hierbij uitgangspunt 



 

 

 

 
2. De abonnements- en gesprekskosten met betrekking tot telefonie komen voor rekening van de 

cliënt. Afhankelijk van het appartement van de cliënt kunnen deze kosten door de stichting of door 
een derde partij (bijvoorbeeld KPN) in rekening worden gebracht.  

Locatie Appartement Facturering door 

WZC Theresia 

Molenrijnselaan 48 

5262 TN VUGHT 

Kamer 1 - 32 Stichting 

Huize Elisabeth 

St. Elisabethstraat 2 

5261 VM VUGHT 

Kamer 121 – 139 

Kamer 221 - 239 

Derde partij (bijv. KPN)  

 

3. Als de facturering geschiedt door een derde partij dan dient de cliënt zelf zorg te dragen voor de 
aanvraag van een telefonieabonnement. 

4. Als de facturering geschiedt door de stichting dan worden de abonnements- en gesprekskosten 
alleen bij de cliënt in rekening gebracht als deze te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken 
van de telefoonaansluiting. . 

5. De abonnementskosten voor een gewone analoge CAI-aansluiting worden alleen door de 
stichting bij de cliënt in rekening gebracht als deze te kennen heeft gegeven gebruik te willen 
maken van de CAI-aansluiting.  

6. De kosten voor digitale televisie, eventuele extra zenders en/of internet worden door een derde 
partij rechtstreeks bij de cliënt in rekening gebracht. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het 
muteren of opzeggen van deze extra diensten. Eventuele kosten die hiermee gepaard gaan 
komen te allen tijde voor rekening van de cliënt. 

 

Artikel 3 – Duur, beëindiging en aanpassing van de overeenkomst 

 
1. De duur van deze overeenkomst is gelijk aan hetgeen in artikel 1 van de Algemene Module (Zorg- 

en dienstverleningsovereenkomst en Algemene Voorwaarden (oktober 2018)) tussen cliënt en 
Stichting is opgenomen 

2. De beëindiging van de overeenkomst geschiedt op gelijke wijze als beschreven wordt in artikel 1 
van de Algemene Module (Zorg- en dienstverleningsovereenkomst en Algemene Voorwaarden 
(oktober 2018)) die cliënt en Stichting met elkaar zijn aangegaan. 

3. De cliënt heeft het recht de overeenkomst aan te passen per de eerste van een kalendermaand. 
Een schriftelijk verzoek tot aanpassing dient cliënt ten minste één maand van te voren in te dienen 
bij de Stichting op een daartoe door de Stichting ontwikkeld formulier.  

 

Artikel 4 – Algemene voorwaarden en verplichtingen 

 
1. Op deze overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. 

 

 


