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1.8 Onze diensten 
 
Dienstverlening 
De cliëntbehoeften waarin Kwali-tijd voorziet zijn o.a.: 
- Specialistenbezoek 
- Huisartsen bezoek 
- Administratieve hulp of totale verzorging van administraties 
- Verzorgen van post  
- Invullen van formulieren 
- Fiscaal advies, aangifte inkomstenbelasting e.d. 
- Notarieel advies en deskundige doorverwijzing 
- Financiële volmachten 
- Testamentair advies  
- Executeur bij overlijden 
- Hulp bij verhuizingen 
- Dagtrips 
- Uitstapjes 
- Aanvragen PGB 
- Het halen van boodschappen en medicijnen 
- Het voorbereiden van maaltijden 
- Het doen van spelletjes, samen lezen 
- Huishoudelijke hulp 
- Verzorgen van planten 
- Kleine reparaties in en om het huis 
- Onderhoud van tuin 
 
Kwali-tijd werkt samen met gekwalificeerde partners. 
 
Daarnaast is elke individuele wens van de cliënt bespreekbaar en wordt er samen bekeken 
hoe deze te realiseren is.  
 
De wijze waarop Kwali-tijd haar cliënten bedient is afhankelijk van de individuele vraag van de 
cliënt. Kwali-tijd komt bij de cliënt thuis om samen te bekijken waar de vraag en behoefte ligt. 
Kwali-tijd regelt, organiseert en begeleidt de cliënt zonder dat de cliënt de regie uit handen 
verliest. De cliënt houdt daar waar mogelijk de regie in eigen handen. 
Kwali-tijd draagt zorg voor het vervoer van de cliënt in representatieve auto’s. 
Kwali-tijd, de franchisenemers en medewerkers bieden geen persoonlijke verzorging, ADL, 
verpleegtechnische handelingen en het delen van medicatie. De franchisenemer of werknemer 
is niet per definitie in het bezit van een reanimatie of EHBO certificaat. In geval van 
calamiteiten zal de franchisenemer of werknemer hulpdiensten inschakelen (bellen van 112). 
De franchisenemer of werknemer blijft te allen tijde bij de cliënt bij calamiteiten! In geval van 
opname draagt de franchisenemer of werknemer er zorg voor dat dit op een goede wijze 
plaatsvindt. Eventuele familie/partner wordt op de hoogte gesteld en samen wordt er overlegd 
hoe er gehandeld moet worden. Kwali-tijd levert nazorg. 
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Prijsniveau 
De prijs is gerechtvaardigd in relatie tot de dienstverlening die Kwali-tijd biedt. Kwali-tijd 
adviseert een uurtarief van 45 euro inclusief BTW. Het eerste uur dat een franchisenemer voor 
een cliënt werkt moet altijd in zijn geheel afgenomen worden. Mocht een cliënt dit niet wensen 
wordt hier wel een uur in rekening gebracht. Na het eerste uur wordt er per kwartier 
gefactureerd. 
 
Als richtlijn hanteert Kwali-tijd een reiskostenvergoeding van € 0,35 per gereden kilometer. 
Het uurtarief wordt gerekend vanaf vertrek medewerker naar cliënt en vice versa. Overige 
extra kosten gemaakt door cliënt (bijvoorbeeld parkeervergoedingen, koffie etc. voor zowel 
cliënt als de medewerker van Kwali-tijd worden, indien nodig, voorgeschoten door Kwali-tijd. 
Deze extra kosten worden eveneens doorbelast aan cliënt. Kwali-tijd is in het bezit van een 
museumjaarkaart. De kosten bij een museumbezoek worden voor franchisenemers van Kwali-
tijd niet doorbelast aan de cliënt.  
 
Werktijden 
De werktijden van Kwali-tijd zijn in principe van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 
17.30 uur. In overleg zijn deze tijden aan te passen, daarmee rekening houdend dat de 
tarieven van Kwali-tijd in de weekenden en avonden worden voorzien van 25% extra toeslag.  
 
Facturatie 
Per maand wordt achteraf een declaratie in rekening gebracht met een betalingstermijn van 
14 dagen. 
 
 
 


