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Overeenkomst tot verblijf en verzorging in Hospice in Vrijheid 
 
Stichting Hospice ‘In Vrijheid’ Waterland  komt met: 
 
 Naam           :       
Adres  :            
Postcode :             
Plaats   :                        
het volgende overeen: 
 
1. Het verblijf in het Hospice is bedoeld voor mensen met een 
levensverwachting van maximaal drie maanden. 
 
Hospice In Vrijheid stelt u met ingang van de dag van het in gebruik 
nemen van de kamer, gedurende drie maanden, een zit/slaapkamer met 
badkamer ter beschikking. Deze kamer is ingericht voor de zorg aan 
zieke mensen in een, zoveel als mogelijk, huiselijke sfeer. 
 
2. U bent verplicht om, tijdens uw verblijf, uw woonadres aan te 
houden. Overschrijving naar het adres van het Hospice is niet mogelijk. 
 
3.  Hospice In Vrijheid draagt er zorg voor dat de kamer en de overige 
ruimten die voor u beschikbaar zijn, bij  uw komst, in een goede staat 
zijn en dat de aanwezige voorzieningen naar behoren functioneren. 
 
U bent aansprakelijk voor de schade die u of uw naasten toebrengen aan 
de eigendommen van het Hospice. 
Onze aansprakelijkheid voor uw verblijf en verzorging in het Hospice is 
beperkt tot het bedrag dat op de door ons gesloten verzekering tegen 
het risico van beroepsaansprakelijkheid wordt uitgekeerd, vermeerderd 
met het door ons aanvaarde eigen risico. De verzekeringsvoorwaarden 
en het gedekte risico kunt u laten opvragen bij de coördinator of diens 
vervanger. 
Onze aansprakelijkheid voor schade aan of verlies van uw eigendommen  
tijdens uw verblijf in het Hospice is uitgesloten, behoudens aan het 
Hospice toe te rekenen opzet of grove schuld. 
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4. Van u en van uw bezoek wordt verwacht dat een ieder zich houdt aan 
de huisregels van het Hospice (zie map in uw kamer). De belangrijkste 
regel is dat u en uw bezoek geen overlast bezorgen aan de overige, zeer 
zieke, bewoners. 
Het Hospice is een rookvrije instelling. 
Bezoek om o.a. de rust van onze bewoners te waarborgen hebben wij 
momenteel bezoekuren. U ontvangt hierover een brief bij het 
opnamegesprek van de coördinator. Gelieve deze informatie te delen 
met uw naasten. 
Het voorkomen en verspreiden van Corona is erg belangrijk voor ons. 
We zullen hierin steeds de geldende regels van het RIVM volgen en 
hanteren. 
Indien er sprake is van “waken” worden er in overleg met de coördinator 
afwijkende afspraken gemaakt m.b.t. de bezoekregeling. 
 
5. Het Hospice draagt zorg voor uw maaltijden, waarbij zoveel rekening 
wordt gehouden met uw wensen.  
In overleg kan er tegen een vergoeding voor uw directe familie een 
ontbijt, lunch of een avondmaaltijd worden verzorgd (zie menuboekje).  
De kosten staan onder punt 14. 
 
Koffie en thee zijn voor bewoners en hun bezoekers vrij beschikbaar. 
Voor u, als bewoner, zijn ook andere dranken naar behoefte ter 
beschikking. 
Het is niet de bedoeling dat u zelf of uw bezoek, koffie en/of thee uit de 
keuken haalt; de vrijwilligers doen dit graag voor u. 
Uw eventuele vrijwillige bijdragen voor het nuttigen van koffie en thee 
worden zeer op prijs gesteld.  
Uw bijdrage kunt u deponeren in het glazen huisje op de kamer van onze 
bewoner of in het grote glazen huis in de hal van het Hospice. 
 
6. Het Hospice draagt zorg voor uw bedlinnen, handdoeken en 
washandjes. Zo vaak als nodig wordt dit gewisseld. Wij gaan er van uit, 
dat uw kleding door uw naasten wordt gewassen. Indien dit niet 
mogelijk is, verzorgt het Hospice uw persoonlijke was.  
De kosten staan onder punt 14. 
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7. Het Hospice heeft een gastenkamer. Indien deze kamer beschikbaar is 
dan kan hier, tegen een vergoeding gebruik van worden gemaakt. 
De kosten staan onder punt 14 
 
8. In het Hospice kunt u gebruik maken van WIFI. 
    Het WIFI wachtwoord vindt u in de map op de kamer. 
 
9. Zo lang u bij ons verblijft, gaat u ermee akkoord dat daar waar het 
mogelijk is, de nodige zorg en ondersteuning wordt verricht door de 
coördinatoren en vrijwilligers die aan het Hospice verbonden zijn. 
 
10. De coördinatoren, vrijwilligers en andere medewerkers, verbonden 
aan het Hospice, hebben een geheimhoudingsplicht en hebben daartoe 
een verklaring ondertekend. 
 
11. Hospice In Vrijheid zorgt ervoor dat uitsluitend na ondertekening van  
deze overeenkomst/ machtiging de daartoe gemachtigden, dat wil 
zeggen, coördinatoren, vrijwilligers en medische zorgverleners,  inzage  
krijgen in uw persoonlijke en medische gegevens. Deze inzage is slechts 
mogelijk binnen de grenzen van de uitvoering van hun functie. 
 
12.  U kunt als bewoner inzage vragen in alle stukken die op uw verblijf 
van toepassing zijn. Hospice in Vrijheid vernietigt, binnen de wettelijk 
gestelde termijn, uw persoonlijke gegevens indien de noodzaak tot het 
behoud ervan is komen te vervallen. De thuiszorgorganisatie  bewaart 
uw gegevens volgens de wettelijke termijn. 
 
13. Hospice In Vrijheid kent een klachtenregeling. Daarnaast bestaat er 
een klachtenregeling van de Zorgcirkel. Klachten kunt u, in eerste 
instantie, kwijt aan de coördinatoren. 
 
 
 
 
paraaf 
 



 

 
4 

 

 
 
 
14. De hierna te noemen diensten zal Hospice In Vrijheid, gedurende uw 
verblijf, aan u in rekening brengen: 
 

• Een eigen bijdrage van € 42, -- per dag voor het gebruik van uw 
kamer, het gebruik van de gemeenschappelijke ruimten, het eten 
en drinken, schoon linnengoed en het schoonhouden van uw 
kamer en badkamer. De eigen bijdrage wordt berekend vanaf de 
dag dat u de kamer in gebruik neemt tot en met de dag waarop de 
kamer verlaten wordt. U of uw gemachtigde ontvangt een factuur 
voor het betalen van de eigen bijdragen.  

• Kosten laatste zorg overledene € 100,- 
• Indien een gast van u gebruikt maakt van een gastenkamer 

bedragen de kosten hiervoor € 22,50 per nacht inclusief ontbijt. 
• Indien een gast van u gebruik maakt van een warme maaltijd 

wordt hiervoor € 12,00 in rekening gebracht. 
• Indien een gast van u een ontbijt of lunch gebruikt zal hiervoor       

€ 5,50 in rekening worden gebracht. 
• Indien er voor een bewoner wasgoed wordt gewassen brengen wij 

hiervoor € 10,00 in rekening. 
 

15. De mogelijke kosten voor medische, paramedische en 
verpleegkundige hulp, evenals de kosten voor farmaceutische , verpleeg- 
verband- en hulpmiddelen, die in uw thuissituatie ook aan u in rekening 
zouden zijn gebracht, loopt via uw zorgverzekeraar. 
 
16.  Indien overplaatsing naar een andere voorziening aan de orde is, 
dan zullen de coördinatoren dit tijdig met u bespreken en u hierin zo 
deskundig mogelijk adviseren. 
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17. In de intake van de bewoner wordt er met de  bewoner en diens 
familieleden afspraken gemaakt over het verdere verblijf van de 
bewoner na het overlijden en de daarop volgende 24 uur.  
Eén van deze afspraken is; als de bewoner de laatste bewoner is in ons 
Hospice, en het betreft de dagen van vrijdag op zaterdag of zaterdag op 
zondag, dat de bewoner dezelfde dag nog wordt opgehaald door de 
begrafenis ondernemer en wordt overgebracht naar een uitvaarthuis. 
 
De persoonlijke eigendommen van de bewoner kunnen in overleg op 
een later tijdstip worden opgehaald.  
Indien een opname van een nieuwe bewoner dit vereist, worden de 
persoonlijke bezittingen in een andere ruimte van het Hospice 
opgeslagen. 
 
 
18. U, als bewoner en Stichting Hospice In Vrijheid Waterland verklaren 
de afspraken, zoals vermeld in deze overeenkomst, te zullen nakomen. 
 
Door het ondertekenen van deze overeenkomst gaat u akkoord met 
onze voorwaarden “verblijf en verzorging” zoals besproken en aan u 
overhandigd.  
 
Ook geeft u toestemming voor: 
 
• Inzage en schrijven in het zorgdossier thuiszorgorganisatie.  
• Contact tussen coördinator(en) en professionele zorgverleners.  
• Bedhekken in de hoogste stand plaatsen indien de veiligheid van 
 de bewoner dit vereist. 
 
U geeft hiermee ook aan op de hoogte te zijn dat facturen m.b.t. de 
dagelijkse bijdrage en mogelijke bijkomende kosten naar uw financiële 
contactpersoon verstuurd worden.  
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Aldus overgekomen op ..  te Purmerend 
 
Stichting Hospice In Vrijheid Waterland  
vertegenwoordigd door :  
Naam:   Marieke Zwart/ Nel Persenaire 
Functie: Coördinator 
 
Handtekening:  
 
 
Gegevens van de bewoner: 
 
Naam bewoner  :    
Geboortedatum  :     
Adres    :       
Postcode en woonplaats :           
Kamer   :                 
 
Handtekening  :  
 
 
Gegevens van door de bewoner benoemde financiële zaakwaarnemer:  
 
Achternaam en voornamen :    
Adres     :     
Postcode en woonplaats  :   
Telefoonnummer(s)  :    
Emailadres    :      
Relatie met de bewoner  :   
 
 
Handtekening   : 


