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Voorwaarden Particulier verblijf in 

Zorghotel De Wartburg en Domstate Zorghotel 
 

RESERVERING 

1  a. De heer/mevrouw                  

  geboortedatum      -     -     , hierna te noemen de gast,  

heeft een reserveringsverzoek gedaan voor verblijf in zorghotel  

De Wartburg/Domstate Zorghotel.  

b. AxionContinu heeft per email of schriftelijk bevestigd dat voor de gast 

 een kamer gereserveerd is, van       -     -20      tot   

      -     -20     . 

 

VERBLIJF 

2. \]]]’;[p0-a.  Zorghotel De Wartburg/Domstate Zorghotel verleent de gast 

particulier 

verblijf op basis van: 
  * Aankruisen wat van toepassing is  

      Aanvullende verzekering voor herstelzorg 

      PGB 

      Overig/n.v.t. 

b.  Het verblijf behelst het volgende arrangement: 
  * Aankruisen wat van toepassing is, door Zorghotel   

      verblijf + ontbijt 1 persoon €       per nacht 

      verblijf + drie maaltijden 1 persoon €       per nacht 

      verblijf + ontbijt 2 personen €       per nacht 

      verblijf + drie maaltijden 2 personen 

      verblijf + maaltijden extra gast op 2 pp 

kamer (bij een gast met een zorgindicatie) 

€       per nacht 

€       per nacht 

  

3. a.  AxionContinu stelt de gast gedurende het verblijf minimaal een 

eenpersoonskamer ter beschikking in zorghotel De Wartburg/Domstate  

Zorghotel.  

b. Indien de gast alleen op een tweepersoonskamer verblijft, kan de gast 

gedurende het verblijf verzocht worden een eenpersoonskamer te 

betrekken.  

 

ZORG EN THERAPIE 

4. a. Indien de gast gedurende het verblijf zorg en/of therapie ontvangt op  

  basis van een WMO- of zorgverzekeringsindicatie, wordt hiervoor een   

  zorgleveringsovereenkomst opgesteld. 

 b. Indien de gast gedurende het verblijf zorg ontvangt, op basis van PGB  

  of particuliere betaling, worden omvang en inhoud hiervan met de gast  

  afgesproken. Daarbij geldt als minimum: 

  - 2 uur voor de verpleegkundige intake (incl. overdracht vanuit   

    ziekenhuis/thuis en administratietijd) 

  - 20 minuten voor 1e medisch/verpleegkundig spreekuur. 

  Deze activiteiten worden gefactureerd als Persoonlijke Verzorging. 

c. Het tarief voor zorgverlening kunt u vinden op onze website: 

www.zorghoteldewartburg.nl  

 

  

http://infoland/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=a0be842b-e22c-4c5e-afb4-f5461b77bb5c


   

Voorwaarden Particulier verblijf/Zorghotel De Wartburg en Domstate/Versie 6  Pagina 2 van 3 

Print is onbeheerd exemplaar  

 

 

 

ANNULERING, BEËINDIGING EN VERLENGING 

5. a. Na bevestiging van de reservering door AxionContinu, is annulering of  

  uitstel kosteloos mogelijk tot 3 dagen voor aanvang van het verblijf.   

  Daarna wordt in rekening gebracht: 

  - het gereserveerde arrangement,  met een maximum van 3 nachten. 

  - 1,5 uur persoonlijke verzorging, in geval lid 4b van toepassing is. 

b. Indien de gast het verblijf beëindigt vóór de  

  afgesproken datum, wordt in rekening bracht: 

  - het gereserveerde arrangement, met een maximum van 3 nachten.  

  - de gemiddeld geleverde zorgminuten per dag, met  

    een maximum van 3 dagen. 

 c. In uitzondering op lid 5a en b, worden geen kosten in rekening   

  gebracht, indien annulering, uitstel of beëindiging het gevolg is van   

  een medische oorzaak bij de gast, ten bewijze waarvan de gast een   

  verklaring van zijn/haar behandelend specialist kan overleggen.   

 

FACTURERING 

6.       a.  De gast is, op basis van zijn/haar reservering, gehouden de gehele factuur, 

te vergoeden aan AxionContinu, ook indien geen vergoeding door 

zorgverzekeraar of PGB verkregen wordt. 

b.  Indien de zorgverzekeraar een machtiging van de medisch specialist vereist, 

is de gast zelf verantwoordelijk voor het opvragen/verkrijgen hiervan. 

c. Bij verblijf o.b.v. aanvullende verzekering voor herstelzorg, draagt de 

 gast zelf zorg voor declaratie van verblijfskosten - tenzij door  AxionContinu 

anders afgesproken wordt met de zorgverzekeraar. 

d. Bij verblijf o.b.v. PGB draagt zelf zorg voor verantwoording van 

 verblijfs- en zorgkosten. 

e. Het niet gebruiken van maaltijden, geeft geen recht op restitutie van in 

rekening gebrachte kosten. 

 

7. a.  Facturering van het verblijf vindt maandelijks plaats, 2 weken na de  

   maand waarin het verblijf heeft plaatsgevonden. 

 b. De betaaltermijn van de factuur bedraagt 2 weken. 

 

8. a.  Indien de gast op een tweepersoonskamer verblijft met partner, gaan 

    beiden akkoord met de regeling dat bij overlijden of vertrek van de 

  gast, de partner verplicht is de volledige huur van de kamer te betalen voor 

de resterende duur van zijn/haar verblijf. 

b. Indien mogelijk en gewenst kan het verblijf voortgezet worden op een 

eenpersoonskamer. 

 

OVERIGE BEPALINGEN 

9. a. De gast ontvangt bij aankomst, in bruikleen, de hotel/informatiemap waarin 

    alle relevante informatie met betrekking tot het verblijf is opgenomen.  

b. In de hotel/informatiemap is informatie opgenomen met betrekking tot  

  huisregels. AxionContinu gaat er vanuit dat de gast, diens bezoekers   

  en de medewerkers zich gedragen overeenkomstig deze huisregels. 

 

10.   Indien de gast gebruik maakt van aanvullende diensten, verplicht de   

  gast zich de kosten hiervan te vergoeden in het zorghotel.  

 

11.  De gast vrijwaart AxionContinu voor elke vorm van aansprakelijkheid 

   die betrekking heeft op het verlies van sieraden, geld en andere  

persoonlijke eigendommen. 
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12. a.  De gast zal de hem ter beschikking gestelde kamer, de daarin aanwezig 

 inventaris en de hem in bruikleen gestelde hulpmiddelen en apparatuur in 

goede staat achterlaten op de dag van beëindiging van het verblijf in het 

zorghotel.  

b.  Bij verlies of beschadiging van hulpmiddelen of apparatuur worden de 

vervangingskosten of reparatiekosten bij de gast in rekening gebracht. 

13.  Verlenging van de reservering geschiedt in overleg tussen de gast en 

 AxionContinu, op basis van beschikbaarheid. Bij verlenging wordt een 

 nieuw exemplaar van deze voorwaarden bij opgesteld en uitgereikt aan 
 de gast. 

 

 

Plaats en datum:  
Utrecht,      -     -20      

 
Getekend voor ontvangst: 

 
Divisiemanager Revalidatie en herstel  

 
 

 
Naam gast:  

      

Handtekening: Handtekening: 
 

 

 


