Aanvullende algemene voorwaarden New Care kraamzorg

Te leveren zorg
•

New Care Kraamzorg biedt zorg op maat, en streeft naar verzorging door maximaal
twee Kraamverzorgenden in een kraambed.

•

Bijgekochte zorguren, die niet door de verzekeraar worden vergoedt, worden
rechtstreeks aan de cliënt in rekening gebracht.

•

Er wordt een wettelijke eigen bijdrage gerekend per geleverd uur zorg. Per jaar
wordt deze bijdrage vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De
vergoeding hiervoor is afhankelijk van de polisvoorwaarden van de verzekeraar.
( 2021 staat deze op €4,60)

Tarieven
•

De inschrijfkosten worden jaarlijks door de NZa bepaald.

•

De NZa bepaalt tevens ieder jaar de tarieven voor kraamzorg.

•

Over de geleverde zorguren betaald u een eigen bijdrage. Dit betaald u achteraf, na
de kraamperiode. Tijdens het intakegesprek kunt u aangeven of u dit per factuur of
automatische incasso wilt betalen. Dit kan in zijn geheel of in 3 termijnen.

Annulering
•

Een annulering moet schriftelijk worden ingediend, tenzij er wordt geannuleerd op
medische gronden.

•

Voor annulering op medische gronden moet een verklaring van de gynaecoloog of
verloskundige aangeleverd worden. Voor annulering op grond van verhuizing buiten
het werkgebied van New Care Kraamzorg, dient een bewijs van inschrijving van de
nieuwe gemeente te worden aangeleverd.

•

Bij annulering van de kraamzorg, zonder medische redenen of verhuizing buiten
het werkgebied, brengen wij administratiekosten van € 150,00 in rekening.

•

Bij annulering vanaf de 31e week wordt het minimumpakket kraamzorg, 24 uur
maal het NZa tarief in rekening gebracht aan de cliënt.
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Aansprakelijkheid
Bij schade aan materiële zaken die door schuld of nalatigheid van een kraamverzorgende
zijn veroorzaakt kan New Care Kraamzorg aansprakelijk worden gesteld. Een melding van
schade dient uiterlijk binnen 48 uur schriftelijk te worden ingediend bij New Care
Kraamzorg.
•

Cliënt heeft een eigen risico bedraagt. Dit € 75,00 per schadegeval.

•

Bij schade, ontstaan door onjuiste of onvolledige instructie van de cliënt, kan New
Care Kraamzorg niet aansprakelijk worden gesteld.

ARBO-richtlijnen (Arbeids Omstandigheden Wet)
•

New Care Kraamzorg werkt volgens de ARBO- richtlijnen. Deze richtlijnen zijn
verkrijgbaar bij New Care Kraamzorg.

•

De werkplek moet veilig en werkbaar zijn voor de kraamverzorgende. Indien dit niet
het geval is kan de zorg worden stopgezet.

•

De kraamverzorgenden mogen alleen werken met veilige apparatuur/materialen en
toebehorende veilige aansluitingen.Geheimhouding en Privacy

•

Kraamverzorgende hebben een beroepsgeheim.

•

De registra e van persoonsgegevens wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

Ongewenst gedrag
•

Onder ongewenst gedrag wordt verstaan; discrimina e, excessief alcohol- en drugsgebruik,
(dreiging met) geweld, dwang, gevaarlijke huisdieren en/of seksuele in mida e.

•

Bij ongewenst gedrag wordt de zorg direct gestaakt.

•

New Care Kraamzorg hanteert een meldcode voor kindermishandeling en huiselijk geweld
zoals verplicht is gesteld door het ministerie van VWS.

Klachten
•

Binnen 10 dagen na beëindiging van de zorg dient een eventuele klacht over de organisa e
en/of zorgverlening schri elijk te worden gemeld.

•

Binnen veer en dagen na ontvangst van de melding wordt de klacht verwerkt aan de hand
van het formulier Melding Ter Verbetering.

•
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•

Men kan zich richten tot de ona ankelijke klachtenfunc onaris van New Care Kraamzorg.
Deze klachtenfunc onaris is te bereiken via helpdesk@bogeboortezorg.nl of 085 0471
999

•

Een kopie van de klachtenprocedure is opvraagbaar bij New Care Kraamzorg.

Vervoer
De kraamverzorgende mag gebruik maken van haar eigen auto ten behoeve van het gezin,
mits dit haar eigen keuze is en zij een inzi endenverzekering hee afgesloten. Zij mag €
0,19 cent de gereden km declareren bij het gezin en direct afrekenen.

•

Bij gebruik van eigen auto ten behoeve van het gezin worden de gereden kilometers bij het
gezin in rekening gebracht volgens de CAO VVT en dient de cliënt dit direct met de
kraamverzorgende te verrekenen.

Het is niet toegestaan dat de kraamverzorgende gebruik maakt van de auto van de cliënt.
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