MODULE
Crisiszorg bij zorg met verblijf (Wlz)
Crisiszorg
Bij crisiszorg gelden onderstaande Algemene Voorwaarden. Deze zijn in sommige
gevallen anders dan de voorwaarden zoals benoemd in de Algemeen module of de
Module zorg met verblijf (Wlz).

Wat moet u extra doen in het geval van crisiszorg?
In het geval van crisiszorg vraagt u de nodige indicatie uiterlijk 5 werkdagen na aanvang
van de zorg aan en/of verleent u alle nodige medewerking daartoe.

Gelden er andere afspraken bij vertrek?
U verwijdert uw eigendommen uit de kamer of het appartement binnen 24 uur na de
beëindiging van de crisiszorg (in plaats van 7 dagen zoals staat in de Module zorg met
verblijf). Ook de regels benoemd bij ‘Welke regels gelden er bij verhuizing’ in de Module
zorg met verblijf zijn niet van toepassing.

Welke afspraken gelden bij overlijden?







Wij zorgen voor de noodzakelijke laatste zorg bij overlijden, tenzij uw nabestaanden
dat niet willen. Uw nabestaanden moeten dan binnen 3 uur na melding van het
overlijden iets anders regelen.
Uw nabestaanden krijgen na het overlijden 24 uur de tijd om de aanwezige
eigendommen te verwijderen. Als dat niet gebeurt, kunnen wij de daarin aanwezige
eigendommen 3 maanden opslaan.
Wij kunnen uw erfgenamen een vergoeding in rekening brengen voor het opslaan
van de eigendommen. De hoogte van die vergoeding staat op onze website.
Als er geen erfgenamen (bekend) zijn, melden wij dit aan een notaris of aan het
Rijksvastgoedbedrijf (RVB) dat namens de Staat de onbeheerde nalatenschap zal
afwikkelen.

Ontvangt u een zorgplan als u alleen crisiszorg ontvangt?
In afwijking van de Algemene module, gelden de afspraken in ‘Hoofdstuk 2 Zorgplan’ niet
voor u als u alleen crisiszorg ontvangt. Ook de afspraken in de Module zorg met verblijf
bij ‘Zijn er aanvullende eisen aan de zorgplanbespreking naast degene genoemd in de
Algemene module?’ zijn niet van toepassing.
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Kan de overeenkomst op een ander moment eindigen dan benoemd in de
Algemene module?
Naast de omstandigheden die in de Algemene module staan, eindigt de overeenkomst
ook op de datum waarop de crisiszorg niet meer noodzakelijk is. De voorwaarde zoals
benoemd in de Module zorg met verblijf bij ‘Geldt er een aanvullende eis voor het
opzeggen van de overeenkomst, naast die in de Algemene module?’ is niet van
toepassing.
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