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Artikel 1. – Toepasselijkheid 

1. Deze BETALINGSVOORWAARDEN ZORGLEVERING JAGERHUIS BV  zijn van 
toepassing indien sprake is van een rechtstreekse betaling door de cliënt. Daarvan is 
in ieder geval sprake bij een cliënt: 

a) Met een persoonsgebonden budget (PGB) 
b) Met particuliere financiering anders dan een PGB 
c) Die naast zorg in natura (ZIN) aanvullende zorg en diensten van Jagerhuis 

afneemt, waarvoor wet- en regelgeving (AWBZ, WMO) geen financiering 
bieden. 

2. Deze BETALINGSVOORWAARDEN ZORGLEVERING JAGERHUIS BV zijn 
onderdeel van de overeenkomst en, indien van toepassing, een aanvulling op de 
ALGEMENE VOORWAARDEN JAGERHUIS BV en vormen daarmee een 
onlosmakelijk geheel. 

 
Artikel 2. – Aanbieding 

1. Bij rechtstreekse betaling door de cliënt komt het zorgarrangement tot stand op basis 
van de vraag van de cliënt. 

2. Bij betaling vanuit een PGB komt het zorgarrangement over het algemeen tot stand 
op basis van het indicatiebesluit of de toekenningsbeschikking waar de hoogte van 
het PGB op gebaseerd is. Jagerhuis kan het zorgarrangement desgewenst op het 
PGB afstemmen, maar het blijft de verantwoordelijkheid van de cliënt of 
vertegenwoordiger zelf om het budget te beheren en in de gaten te houden of het 
budget toereikend is. 

3. Indien de cliënt aanvullende zorg- en/of dienstverlening wil ontvangen, wordt dit 
desgewenst schriftelijk vastgelegd, onder vermelding van de aard, omvang en een zo 
exact mogelijke raming van de kosten die hieraan voor de cliënt verbonden zijn. 

4. Jagerhuis is pas gebonden na ondertekening van de zorgovereenkomst door zowel 
Jagerhuis als de cliënt of zijn eventuele vertegenwoordiger. 

 
Artikel 3. – Tarieven en kostprijzen 

1. Bij het aangaan van de zorgovereenkomst wordt voor het zorgarrangement het aantal 
uren, dagdelen en/of dagen en het bijbehorende tarief en/of kostprijs vastgesteld. 
Tussentijdse wijziging, behoudens de jaarlijkse aanpassing als bedoeld in artikel 3, lid 
3, is niet mogelijk, tenzij Jagerhuis hiermee schriftelijk instemt. 

2. Voor zover op het overeengekomen zorgarrangement wet- en regelgeving (zoals de 
Wet marktordening gezondheidszorg) van toepassing is, wordt het tarief 
overeenkomstig bepaald. 

3. De prijzen en tarieven van het overeengekomen zorgarrangement kan worden 
aangepast aan de loon- en kostenontwikkelingen en/of door wet- of regelgeving 
vastgestelde tarieven. De cliënt wordt minimaal zes weken vóór de ingangsdatum 
van de wijziging op de hoogte gesteld van de nieuwe tarieven. 



4. Jagerhuis is als werkgever van de zorgverlener verplicht te zorgen voor correcte 
afhandeling van loonbelasting, sociale verzekeringspremies en alle overige 
inhoudingen of afdrachten waartoe de opdrachtnemer verplicht is op grond van de 
wet of een CAO. 

 
Artikel 4. – Factuur en betaling 

1. Jagerhuis brengt de kosten, middels een factuur,  binnen acht weken na de maand 
waarin de zorg is verleend bij cliënt in rekening. 

2. De cliënt is volledig aansprakelijk voor het voldoen van de factuur. 
3. De cliënt dient deze factuur binnen veertien dagen na factuurdatum op de door 

Jagerhuis aangegeven wijze en in de door Jagerhuis aangegeven valuta te voldoen, 
anders is cliënt in gebreke. 

4. Jagerhuis houdt zich het recht voor om de zorgverlening op te schorten indien de 
facturen niet binnen dertig dagen na in gebreke stelling worden voldaan. 

5. Is de cliënt in gebreke met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan 
komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, in of buiten rechte, voor 
rekening van de cliënt. 

6. Jagerhuis is gerechtigd alle heffingen en toeslagen die van overheidswege verplicht 
zijn, in rekening te brengen. 

 
Artikel 5. – Kredietwaardigheid 
Indien de kredietwaardigheid van de cliënt daartoe redelijkerwijs aanleiding geeft, kan 
Jagerhuis nadere zekerheden verlangen.  
 
Artikel 6. – Tussentijdse opzegging zorgleveringsovereenkomst 
De cliënt mag de overeenkomst te allen tijde tussentijds schriftelijk opzeggen. Er geldt dan 
een opzegtermijn van vier weken. De cliënt is niet aansprakelijk voor schade die door 
Jagerhuis wordt geleden als gevolg van de tussentijdse opzegging van de overeenkomst. 
Jagerhuis mag de overeenkomst alleen tussentijds opzeggen wegens gewichtige redenen op 
basis van artikel 21 van de ALGEMENE VOORWAARDEN JAGERHUIS BV.  
 


