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Wanneer is deze module van toepassing? 
Deze module is van toepassing op de overeenkomst tussen u en ons, als u bij Amaris verblijft 

op basis van Beschermd wonen, Logeeropvang of Respijtzorg vanuit de WMO. 

 

In aanvulling op de Algemene Voorwaarden Ondersteuning WMO, zijn de volgende punten van 

toepassing voor Kortdurend Verblijf, Beschermd wonen, Logeeropvang en Respijtzorg: 

 
- De klant betaalt een eigen bijdrage voor het deze vormen van verblijf via het CAK.  
 
Hierop aanvullend geldt voor Kortdurend verblijf: 
 
- Onder ‘kortdurend verblijf WMO’ wordt verstaan: het overnemen van het permanente 

toezicht op de klant ter ontlasting van de mantelzorger(s), gebruikelijke zorger(s) en/of 
gezinsleden en het daarmee voorkomen of verminderen van de overbelasting van de 
mantelzorger(s), gebruikelijke zorger(s) en/of gezinsleden (respijtzorg bieden).  

 
Hierop aanvullend geldt voor Beschermd wonen: 
 
- Onder ‘beschermd’ wordt verstaan: een situatie waarin voor de klant 24 uur per dag 

oproepbaar toezicht aanwezig is en waarbij ondersteuning wordt geboden op een of meer 
van de volgende onderdelen: begeleiding, dagbesteding, ondersteuning bij algemeen 
dagelijkse levensverrichtingen, ondersteuning bij huishoudelijke taken en verpleging.  
De intensiteit varieert afhankelijk van de door de gemeente afgegeven beschikking. Indien 
het verblijf onderdeel uitmaakt van de indicatie en Amaris het verblijf aanbiedt, wordt een 
afzonderlijke huurovereenkomst afgesloten tussen Amaris en de klant.  

 
- Onder ‘beschermd’ wordt verstaan: een situatie waarin voor de klant 24 uur per dag 

oproepbaar toezicht aanwezig is en waarbij ondersteuning wordt geboden op een of meer 
van de volgende onderdelen: begeleiding, dagbesteding, ondersteuning bij algemeen 
dagelijkse levensverrichtingen, ondersteuning bij huishoudelijke taken en verpleging.  
De intensiteit varieert afhankelijk van de door de gemeente afgegeven beschikking. Indien 
het verblijf onderdeel uitmaakt van de indicatie en Amaris het verblijf aanbiedt, wordt een 
afzonderlijke huurovereenkomst afgesloten tussen Amaris en de klant.  
 

 

- Indien de klant voor beperkte tijd geen gebruik wil maken van het beschermd wonen, dient 
de klant dit uiterlijk 24 uur van tevoren te melden aan de zorgaanbieder. Bij niet-tijdige 
afmelding behoudt Amaris zich het recht voor gederfde inkomsten in rekening te brengen 
conform de actuele tarieven van de gemeente, tenzij de klant kan aantonen dat hij als  
gevolg van een overmacht situatie niet in staat was zich tijdig af te melden. 

 
Hierop aanvullend geldt voor Logeeropvang en respijtzorg: 
 
- Onder ‘logeeropvang’ wordt verstaan: het overnemen van het permanente toezicht op de 

klant ter ontlasting van de mantelzorger(s), gebruikelijke zorger(s) en/of gezinsleden en het 
daarmee voorkomen of verminderen van de overbelasting van de mantelzorger(s), 
gebruikelijke zorger(s) en/of gezinsleden (respijtzorg bieden).  
 

- Indien de klant voor beperkte tijd geen gebruik wil maken van de logeeropvang, dient de 
klant dit uiterlijk 24 uur van tevoren te melden aan de zorgaanbieder. Bij niet-tijdige 
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afmelding behoudt Amaris zich het recht voor gederfde inkomsten in rekening te brengen 
conform de actuele tarieven van de gemeente, tenzij de klant kan aantonen dat hij als 
gevolg van een overmachtssituatie niet in staat was zich tijdig af te melden. 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 


