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Artikel 1 Begripsomschrijving en reikwijdte 
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 ondersteuning:  
Professionele ondersteuning 

 Ondersteuning mantelzorg: informatie, advies en begeleiding, educatie, respijtzorg, 
emotionele steun en ontspanning, en praktische hulp; 

Vrijwillige ondersteuning 
 Intensieve Vrijwilligerszorg: ziekenhuisbegeleiding door zorgvrijwilligers, vrijwillige 

thuiszorg, vrijwillige palliatieve terminale (thuis)zorg; 

 maatwerk: ondersteuning bestaande uit intake, ondersteuning mantelzorg en evaluatie; 

 cliënt: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, die met Steunpunt Mantelzorg in contact treedt 
of in contact getreden is met de bedoeling ondersteuning af te nemen, dan wel daar informatie 
over in te winnen, dan wel reeds ondersteuning van Steunpunt Mantelzorg afneemt of heeft 
afgenomen; 

 medewerker: de natuurlijk persoon die voor of in opdracht van Steunpunt Mantelzorg 
werkzaamheden verricht bij de cliënt thuis of op locatie; 

 zorgvrijwilliger: de vrijwilliger die onbetaald en onverplicht ondersteuning of gezelschap biedt aan 
mantelzorgers en hulpvragers met gezondheidsproblemen of een handicap; 

 aanbieder: Steunpunt Mantelzorg Zuid (hierna Steunpunt Mantelzorg), gevestigd te Maastricht en 
ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 
‘41078948’; 

 ondersteuningsovereenkomst: de schriftelijke overeenkomst waarbij de aanbieder zich jegens de 
cliënt verbindt tot het leveren van ondersteuning aan de cliënt;  

 weigering ondersteuning: de weigering tot verlening van ondersteuning door de directeur van 
Steunpunt Mantelzorg wegens gewichtige redenen. 

2. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle ondersteuning, aanbiedingen, 
opdrachten en overeenkomsten van Steunpunt Mantelzorg.  
Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk en schriftelijk met Steunpunt Mantelzorg overeengekomen 
te worden. 

 
Artikel 2 Grondslag voor ondersteuning 
De ondersteuning van Steunpunt Mantelzorg waaraan regelgeving en financiering van overheidswege 
ten grondslag ligt, wordt bekostigd op basis van budgetafspraken met de financier. De mogelijkheden 
tot toewijzing van reguliere ondersteuning worden begrensd door de op dat moment beschikbare 
financiële en personele mogelijkheden. 
Indien Steunpunt Mantelzorg niet tot levering in staat is, zal zij de cliënt wijzen op, c.q. verwijzen naar 
andere mogelijkheden. 

 
Artikel 3 Ondersteuning 
1. Steunpunt Mantelzorg heeft een inspanningsverplichting om de ondersteuning tot stand te brengen. 
2. De ondersteuning komt in overleg met en met instemming van de cliënt tot stand. Door 
ondertekening van de overeenkomst geeft de cliënt toestemming voor de uitvoering van de 
ondersteuning. 
3. Steunpunt Mantelzorg informeert de cliënt over het doel van de voorgestelde ondersteuning en over 
eventuele alternatieven. Desgevraagd stelt Steunpunt Mantelzorg de informatie op schrift. 
4. De cliënt zal naar vermogen meewerken aan de totstandkoming van een adequate ondersteuning 
en verstrekt hiertoe de benodigde informatie. 
5. De ondersteuning wordt geëvalueerd op initiatief van Steunpunt Mantelzorg of de cliënt en kan in 
een voorkomend geval eenzijdig door Steunpunt Mantelzorg worden gewijzigd. 
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Artikel 4 Uitvoering ondersteuning 
1. Steunpunt Mantelzorg garandeert bij de uitvoering van de professionele ondersteuning de inzet van 
professionele medewerkers, die beschikken over op de aard van de ondersteuning afgestemde 
deskundigheid. 
2. Steunpunt Mantelzorg garandeert bij de uitvoering van de ondersteuning door zorgvrijwilligers de 
inzet van geschoolde zorgvrijwilligers, die periodiek getoetst worden terzake van de op de aard van de 
ondersteuning afgestemde deskundigheid. 
3. Steunpunt Mantelzorg legt zich zelf een inspanningsverplichting op om bij ziekte of afwezigheid van 
de vaste medewerker(s) vervanging te regelen. 
4. Bij de vrijwillige ondersteuning worden de tijden waarop de zorgvrijwilliger bij de cliënt werkzaam is, 
in beginsel in overleg met de cliënt vastgesteld. Van de vastgestelde werktijden kan na overleg tussen 
de cliënt en Steunpunt Mantelzorg worden afgeweken. 
5. De reistijd van de medewerker welke werkzaam is in de professionele ondersteuning, wordt als 
werktijd geregistreerd. 
6. Het is de medewerkers van Steunpunt Mantelzorg niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke 
toestemming van de directeur, leden van de leefeenheid waaraan ondersteuning wordt geleverd, al 
dan niet gemotoriseerd te vervoeren, noch met de eigen vervoersmogelijkheden, noch met die van de 
betreffende leefeenheid. Steunpunt Mantelzorg is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van 
dergelijk, ongeautoriseerd, vervoer. 
7. De cliënt kan op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur telefonisch terecht bij 
Steunpunt Mantelzorg met vragen over of om ervaringen met de uitvoering van de ondersteuning en 
anderszins te bespreken. 

 
Artikel 5 Informatie 
1. Steunpunt Mantelzorg informeert de cliënt regelmatig over de algemene gang van zaken met 
betrekking tot de ondersteuning alsmede specifieke zaken die zijn vastgelegd. De 
informatieverstrekking vindt tijdig en in begrijpelijke taal plaats. 
2. De cliënt wordt geïnformeerd over tenminste het volgende: 

 de bereikbaarheid van de organisatie; 

 het privacyreglement; 

 de klachtenregeling; 

 de leveringsvoorwaarden; 

 de gedragscode; 

 kosten die voor rekening van de cliënt komen, voor zover van toepassing. 
3. Indien gewenst ontvangt de cliënt de informatie schriftelijk. 

 
Artikel 6 Omgangsvormen en voorkeuren 
1. Cliënten, medewerkers en zorgvrijwilligers dienen elkaar volgens algemeen aanvaarde 
omgangsnormen te bejegenen. 
2. Steunpunt Mantelzorg maakt geen onderscheid naar leeftijd, geslacht, levensbeschouwing, 
huidkleur of seksuele geaardheid van cliënten bij de uitvoering van de ondersteuning. Op gelijke wijze 
worden door Steunpunt Mantelzorg in principe geen wensen van de cliënt gehonoreerd, die betrekking 
hebben op leeftijd, geslacht, levensbeschouwing, huidkleur of seksuele geaardheid van 
professionele en vrijwillige medewerkers van Steunpunt Mantelzorg. 
3. Cliënten worden geacht zich te onthouden van iedere vorm van (seksuele) intimidatie, discriminatie, 
agressie of geweld jegens medewerkers en zorgvrijwilligers van Steunpunt Mantelzorg. Bij niet 
inachtneming van deze omgangsvormen heeft Steunpunt Mantelzorg het recht om de ondersteuning 
te beëindigen dan wel op te schorten. Indien na opschorting c.q. waarschuwing de houding van de 
cliënt niet wijzigt, zal Steunpunt Mantelzorg de ondersteuning terstond beëindigen.  
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Artikel 7 Kwaliteitseisen 
De organisatie en uitvoering van de ondersteuning vindt plaats overeenkomstig de algemeen 
aanvaarde standaarden. 

 
Artikel 8 Arbeidsomstandigheden 
1. Steunpunt Mantelzorg stelt voorwaarden aan de omstandigheden waaronder de medewerker en de 
zorgvrijwilliger, ook diegene die bij de cliënt thuis werkt, haar werkzaamheden moet verrichten. Deze 
voorwaarden betreffen veiligheid, hygiëne, lichamelijke belasting en werkmateriaal. Steunpunt 
Mantelzorg beoordeelt of in voldoende mate aan deze voorwaarden is voldaan. 
2. Indien naar het oordeel van Steunpunt Mantelzorg niet, of niet in voldoende mate, voldaan wordt 
aan de voorwaarden, zoals in lid 1 omschreven, vindt nader overleg plaats met de cliënt over 
aanvullende maatregelen. 
3. Indien niet voldaan wordt aan de voorwaarden, zoals omschreven in lid 1, is Steunpunt Mantelzorg 
gerechtigd geen aanvang te maken met (delen van) de ondersteuning, c.q. (delen van) de 
uitvoering van de ondersteuning op te schorten totdat wel aan deze voorwaarden wordt voldaan.  

 
Artikel 9 Aanwezigheid \ Afwezigheid 
1. De cliënt wordt geacht aanwezig te zijn gedurende de tijd dat de ondersteuning volgens afspraak 
wordt uitgevoerd.  Een uitzondering hierop vormt de mantelzorger die ondersteuning in de vorm van 
respijtzorg ontvangt. Voor andere gevallen waarin niet aan deze eis kan worden voldaan, zullen 
nadere afspraken worden gemaakt. 
2. Bij afwezigheid of verhindering dient de cliënt Steunpunt Mantelzorg daarvan tijdig, tenminste 24 
uur van te voren, op de hoogte te stellen dan wel zo spoedig mogelijk in geval van onvoorziene en 
plotseling optredende omstandigheden. 

 
Artikel 10 Toegang 
1. Om ondersteuning te kunnen leveren, dient de woning / het appartement toegankelijk te zijn voor de 
medewerker en/of zorgvrijwilliger van Steunpunt Mantelzorg. Het is voor medewerkers en 
zorgvrijwilligers niet toegestaan sleutels van een cliënt in ontvangst te nemen. Indien de cliënt niet in 
staat is om de medewerker en/of zorgvrijwilliger zelfstandig toegang te verschaffen, dienen hiervoor 
maatregelen te worden getroffen. 

 
Artikel 11 Privacy en geheimhouding 
Bij de uitvoering van de ondersteuning wordt gehandeld conform de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens (WBP) en het privacyreglement van Steunpunt Mantelzorg. Dit reglement ligt voor 
cliënten op het kantoor van Steunpunt Mantelzorg in Maastricht ter inzage. 
 
Artikel 12 Klachtenbehandeling 
Klachten van cliënten worden afgehandeld op basis van de klachtenregeling van Steunpunt 
Mantelzorg. De klachtenregeling ligt op het kantoor van Steunpunt Mantelzorg ter inzage. 

 
Artikel 13 Geschillen 
1. Op alle ondersteuningsovereenkomsten is Nederlands recht van toepassing. 
2. Eventuele geschillen dienen door partijen exclusief te worden voorgelegd aan de rechtbank te 
Maastricht. 
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Artikel 14 Aansprakelijkheid 
1. In geval van schade aan het eigendom van de cliënt, veroorzaakt door een medewerker of 
zorgvrijwilliger tijdens de uitoefening van zijn functie, zal Steunpunt Mantelzorg een vergoeding voor 
de geleden schade uitkeren, behoudens in geval van grove schuld of opzet. . 
2. Iedere aansprakelijkheid van Steunpunt Mantelzorg is beperkt tot het bedrag dat in het 
desbetreffende geval uit hoofde van de door Steunpunt Mantelzorg gesloten collectieve WA-
verzekering wordt uitbetaald. 
3. Enige schade dient binnen 2 werkdagen na de schade veroorzakende gebeurtenis schriftelijk aan 
Steunpunt Mantelzorg te worden gemeld. 
4. Van vergoeding zijn uitgesloten: 
a. een eigen risico per schadegeval van € 100,--;  
b. schade ontstaan door slijtage. 
5. Steunpunt Mantelzorg is niet aansprakelijk voor mogelijke schadeclaims wanneer ten gevolge van 
extreme omstandigheden (waaronder in ieder geval extreme weersinvloeden, ziekten en ongevallen) 
geen ondersteuning kan worden geleverd. 
6. De cliënt is aansprakelijk voor schade die Steunpunt Mantelzorg lijdt als gevolg van een 
toerekenbare tekortkoming van de cliënt in de uitvoering van de ondersteuningsovereenkomst. 

 
Artikel 15 Wijziging/beëindiging ondersteuning 
1. De ondersteuning kan worden aangevuld en/of gewijzigd op initiatief van Steunpunt Mantelzorg 
alsmede de cliënt. Een aanvulling of wijziging is alleen mogelijk indien daarover overeenstemming is 
bereikt tussen Steunpunt Mantelzorg en cliënt.  
2. Indien en voorzover bepaalde omstandigheden dan wel wettelijke bepalingen dat noodzakelijk 
maken is Steunpunt Mantelzorg – in afwijking van het bepaalde in lid 1 – gerechtigd eenzijdig de 
overeenkomst dienovereenkomstig te wijzigen. Steunpunt Mantelzorg informeert de cliënt zo spoedig 
mogelijk over de wijzigingen.. 
3. Het ondersteuningsplan kan gewijzigd worden indien: 
a. de situatie van de cliënt zodanig wijzigt dat de zorg/ondersteuning hierop aangepast moet worden; 
b. de regelgeving betreffende de financiering van mantelzorgondersteuning en intensieve 
vrijwilligerszorg verandert. Mocht dit het geval zijn, dan zal Steunpunt Mantelzorg de cliënt hiervan zo 
spoedig mogelijk op de hoogte stellen; 
c. Steunpunt Mantelzorg het nodig of gewenst acht tussentijds veranderingen aan te brengen in 
inhoud en omvang van de door haar te leveren of geleverde ondersteuning; zij zal hierover overleg 
plegen met de cliënt; 
d. de cliënt daarom verzoekt. 
In geval van ondersteuning in de vorm van maatwerk worden overeengekomen 
aanvullingen/wijzigingen met vermelding van de datum van inwerkingtreding apart schriftelijk 
vastgelegd in het ondersteuningsplan en als bijlage aan de ondersteuningsovereenkomst gehecht. 
Deze bijlage is alleen rechtsgeldig wanneer deze door Steunpunt Mantelzorg is ondertekend. 
4. De ondersteuningsovereenkomst eindigt: 
a. bij overlijden van de cliënt; 
b. indien de cliënt de ondersteuningsovereenkomst schriftelijk opzegt; 
c. bij wederzijds goedvinden. 
5. Steunpunt Mantelzorg beëindigt de overeenkomst: 
a. als er sprake is van verstoring van de werkrelatie zoals vermeld in artikel 6 van deze voorwaarden; 
b. indien de cliënt – ondanks herhaaldelijk aandringen van Steunpunt Mantelzorg – onvoldoende 
voorwaarden biedt voor de uitvoering van de ondersteuning; 
c. indien de weigering ondersteuning van toepassing is; 
d. als de ondersteuningsvraag van de cliënt zich zodanig ontwikkelt dat van Steunpunt Mantelzorg 
redelijkerwijs niet verwacht kan worden dat het de ondersteuning levert die voldoet aan de 
omschrijving, genoemd in artikel 1 van deze voorwaarden; 
e. om overige gewichtige redenen. 
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Artikel 16 Annulering 
Annulering van overeenkomsten tot levering van ondersteuning door de cliënt kan zowel schriftelijk als 
mondeling geschieden.  

 
Artikel 17 Slotbepaling 
In alle gevallen, waarin wet- en regelgeving en/of deze algemene leveringsvoorwaarden niet voorzien, 
beslist uitsluitend de directie van Steunpunt Mantelzorg. 


