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ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN STICHTING GROEP BASUT 
 

Artikel 1 Begripsbepalingen 
1. 1.1 In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: 

a. Zorgaanbieder/opdrachtnemer: Stichting Groep Basut, gevestigd te Leeuwarden, hierna te     
   noemen “Groep Basut”, 
b. Wederpartij/opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon waarmee de    
    zorgaanbieder/opdrachtnemer een overeenkomst aangaat in letterlijke of figuurlijke zin,    
    hierna te noemen opdrachtgever. 

 
Artikel 2 Toepasselijkheid 
2.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen 

Groep Basut en de opdrachtgever, voor zover zij betrekking hebben op de levering van 
diensten voor zorgverlening aan, het bieden van ondersteunende dienstverlening voor en het 
bieden van woonzorg voor langere of kortere tijd aan hulp behoevende clienten. Voorts in het 
algemeen op al hetgeen door of namens Groep Basut wordt verricht of wordt berekend aan 
de opdrachtgever. 

2.2 Algemene voorwaarden van de wederpartij worden nadrukkelijk van de hand gewezen. 
Afwijking van de algemene leveringsvoorwaarden van Groep Basut dient door de partijen 
expliciet en schriftelijk te worden overeengekomen. 

 
Artikel 3 Contactgegevens/ter beschikkingstelling van informatie en medewerking 
3.1 De door de opdrachtgever opgegeven adresgegevens en woonplaats worden als correct 

beschouwd totdat de opdrachtgever een wijziging hiervan schriftelijk door geeft aan Groep 
Basut. 

3.1 De opdrachtgever verstrekt Groep Basut tijdige alle documenten, informatie en 
contactgegevens die noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de overeengekomen 
dienstverlening. 

 
Artikel 4 Uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden 
4.1 Groep Basut is eerst dan gebonden na ondertekening van de overeenkomst tussen Groep 

Basut en de opdrachtgever. Groep Basut zal de overeengekomen diensten naar behoren 
uitvoeren.  

4.2 Groep Basut is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die ontstaat door het 
niet kenbaar maken, het ontbreken of niet verstrekken van de juiste en/of de volledige 
gegevens van opdrachtgever aan Groep Basut. 

 
Artikel 5 Afzegging van afspraak 
5.1 Bij ambulante zorg dient de opdrachtgever 24 uur van te voren te annuleren via een van de 

op de website van Groep Basut vermelde telefoonnummers. Bij dagbesteding dient de 
opdrachtgever op een termijn van een week voor de eerst afgesproken datum van te 
annuleren, bij logeren op een termijn van een maand voor de eerst afgesproken logeerdatum. 
Bij in gebreke blijven hiervan wordt de betreffende dienstverlening in rekening gebracht. 

  
Artikel 6 Beeindiging overeenkomst 
6.1 a. De opdrachtgever kan de overeenkomst, voor bepaalde en onbepaalde tijd, beeindigen 

door middel van een schriftelijke opzegging met inachtneming van een maand. In goed 
overleg kan worden afgeweken van de opzegtermijn. 

 b. Groep Basut kan een overeenkomst voor bepaalde tijd alleen tussentijds beeindigen als 
daar gewichtige redenen voor zijn zoals bedoeld in het Burgelijk Wetboek. Hierbij geldt een 
opzegtermijn van een maand. 

 Als gewichtige redenen worden in elk geval aangemerkt: 
 - Gevaarlijk- en of ontoelaatbaar gedrag; 
 - Weigering van de dienstverlening zoals deze staat omschreven in de overeenkomst; 
 - Bij herhaling overtreden van de huisregels: 
 c. Van de opzegtermijn voor Groep Basut van een maand kan worden afgeweken wanneer 

hier gewichtige redenen voor zijn zoals hiervoor onder b. aangeduid.  
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6.2 Groep Basut kan de overeenkomst voor onbepaalde tijd beeindigen zonder gewichtige 
redenen met een termijn van opzegging van een maand. 

6.3 De overeenkomst eindigt per direct bij: 
 a. overlijden van de opdrachtgever 
 b. bij beslissing door het indicatieorgaan of gemeente dat de opdrachtgever geen recht meer 

heft op geindiceerde zorg. 
 
Artikel 7 Klachten en geschillen 
7.1 Indien in geval van een klacht in onderling overleg niet tot  overeenstemming wordt gekomen 

volgt Groep Basut de interne klachtenprocedure. 
 Groep Basut is aangesloten bij de Stichting Landelijke Klachtencommissie. 
 
Artikel 8 Aansprakelijkheid en schade 
8.1 Groep Basut is niet aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van noodzakelijke gepaste 

maatregelen bij overschrijding van onacceptabel en/of gevaar opleverende gedragingen van 
de opdrachtgever. 

8.2 De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade door hem/haar veroorzaakt aan Groep Basut, 
medewerkers van Groep Basut en derden die betrokken zijn bij de overeenkomst tussen 
Groep Basut en opdrachtgever. 

 
Artikel 9 Overmacht 
9.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe 

gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch 
krachtens de wet, een rechsthandeling of in het verkeer geldende opvatting voor hun 
rekening komt. 

9.2 Onder overmacht wordt in deze algemene leveringsvoorwaarden verstaan naast hetgeen 
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende ooraken, 
voorzien of niet voorzien, waarop Groep Basut geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor 
Groep Basut niet in staat is de verplichtingen na te komen. 

 
Artikel 10 Geheimhouding 
10.1 Groep Basut verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie betreffende 

de uitvoering van de overeenkomst. 
 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Groep Basut 

gehouden is vertrouwelijke informatie aan de door de wet of de bevoegde rechter 
aangewezen derden te verstrekken, en Groep Basut zich ter zake niet kan beroepen op een 
wettelijke dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan 
is Groep Basut niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij 
niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan. 

10.2 Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie betreffende 
de uitvoering van diensten, privacy gegevens, interne gegevens en andere vertrouwelijke 
informatie van clienten, medewerkers en andere betrokkenen bij Groep Basut. 

 
Artikel 12 Toepasselijk recht 
11.1 Op elke opdracht tussen Groep Basut en de opdrachtgever is Nederlands recht van 

toepassing. 
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ALGEMENE BETALINGSVOORWAARDEN STICHTING GROEP BASUT 
 

Artikel 1 Begripsbepalingen 
1. 1.1 In deze betalingsvoorwaarden wordt verstaan onder: 

a. Zorgaanbieder: Stichting Groep Basut, gevestigd te Leeuwarden, hierna te noemen “Groep     
    Basut”, 
b. Wederpartij: de natuurlijke persoon of rechtspersoon waarmee de zorgaanbieder een  
    overeenkomst aangaat in letterlijke of figuurlijke zin. 

 
Artikel 2 Toepasselijkheid 
2.1 Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen 

Groep Basut en de wederpartij voor zover zij betrekking hebben op de levering van diensten 
voor zorgverlening aan, het bieden van ondersteunende dienstverlening voor en het bieden 
van woonzorg voor langere of kortere tijd aan hulp behoevende clienten. Voorts in het 
algemeen op al hetgeen door of namens Groep Basut wordt verricht of wordt berekend aan 
de wederpartij. 

2.2 Algemene voorwaarden van de wederpartij worden nadrukkelijk van de hand gewezen. 
Afwijking van deze algemene betalingsvoorwaarden dient door de partijen vooraf expliciet en 
schriftelijk te worden overeen gekomen. 

 
Artikel 3 Contactgegevens 
3.1 De door de wederpartij opgegeven adresgegevens en woonplaats worden als correct 

beschouwd totdat de wederpartij een wijziging hiervan schriftelijk door geeft aan Groep Basut. 
 
Artikel 4 Aanbieding 
4.1 Alle door Groep Basut gedane aanbiedingen en/of offertes met betrekking tot het leveren van 

diensten zijn vrijblijvend. Groep Basut is eerst dan gebonden na ondertekening van de 
overeenkomst tussen Groep Basut en de wederpartij. 

 
Artikel 5 Tarieven 
5.1 De tarieven in de overeenkomst zijn de nog geldende tarieven. Indien er sprake is van een 

overeenkomst gelden de tarieven op de website van Groep Basut. 
5.2 Groep Basut is gemachtigd de tarieven jaarlijks te herzien, bijvoorbeeld als gevolg van 

indexering. 
 
Artikel 6 Kredietwaardigheid 
6.1 Indien de kredietwaardigheid van de wederpartijdaartoe redelijkerwijs aanleiding geeft, kan 

Groep Basut nadere zekerheden verlangen, zoals vooruitbetaling of een borgstelling. 
 
Artikel 7 Factuur en betaling 
7.1 Groep Basut brengt de kosten van haar diensten maandelijks in rekening. Groep Basut doet 

dit middels een gespecificeerde factuur gericht aan de in de overeenkomst betalende partij. 
7.2 Betaling van een factuur dient zonder enige korting of compensatie te geschieden binnen 30 

dagen na factuurdatum door storting op of overschrijven naar de op de factuur vermelde 
rekeningen. Deze 30 dagen termijn geldt al seen fatale betalingstermijn in de zin van artikel 
6:83 suba BW. 

7.3 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur dienen binnen 14 dagen na facturatiedatum 
schriftelijk bij Groep Basut kenbaar te worden gemaakt. 

7.4 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting echter niet op. 
 
Artikel 8 Gevolg overschrijden betalingstermijn 
8.1 Na het overschrijden van de betalingstermijn, is de openstaande vordering onmiddelijk door 

Groep Basut opeisbaar en is de betalende partij wegens overschrijding van de gestelde fatale 
betalingstermijn in verzuim geraakt. 
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Artikel 9 Incasso/wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten 
9.1 Als gevolg van dit ingetreden verzuim is de wederpartij over het achterstallige bedrag, direct 

opeisbaar, aan Groep Basut verschuldigd: 
 a. de wettelijke rente vanaf de vervaldatum van de factuur (de factuurdatum vermeerderd 

met 30 dagen) over het factuurbedrag; 
 b. alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in of buiten rechte (met inbegrip van de 

kosten voor rechtsbijstand). Onder redelijke kosten wordt verstaan de tarieven volgens het 
Rapport Voorwerk II van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak. 

9.2 De gegevens die van belang zijn voor de invordering mogen worden verstrekt aan de instantie 
die belast is met de invordering. 

9.3 Een beroep op verrekening is niet mogelijk wanneer de tegenvordering op goede gronden 
door Groep Basut wordt bestreden. 

9.4 Groep Basut behoudt zich het recht voor om bij het uitblijven van een tijdige betaling de 
factuur te verrekenen met een eventuele opeisbare schuld. 

 
Artikel 10 Inwerkingstelling 
10.1 Deze betalingsvoorwaarden treden in werking per 1 januari 2017 en worden op de website 

van Groep Basut gepubliceerd en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Noord-
Nederland. 

10.2 Deze betalingsvoorwaarden kunnen worden aangehaald als: “Algemene betalingsvoorwaarden 
Stichting Groep Basut”. 

 
Artikel 12 Keuze rechtbank 
11.1 Alle geschillen voortvloeiende uit deze voorwaarden of overeenkomsten gesloten met Groep 

Basut worden voorgelegd aan de rechtbank Noord-Nederland locatie Leeuwarden. 
11.2 Op alle geschillen die voortvloeien uit deze voorwaarden of overeenkomsten is Nederlands 

recht van toepassing.  
 
 
 
 


