Pro-zorg, Advies en ZZP Diensten
Planning, coördinatie en uitvoering van uw zorg- en ondersteuningsplan

Overeenkomst van opdracht inzake zorg in natura of een vorm van particuliere zorg
Contractnummer raamovereenkomst en volgnummer steunpunt: 00.0.datum.maand.boekjaar
1 (Regio Zeeland)
2 (Regio Zuid Holland)
3 (Regio West Brabant)
4 (Regio Oost Brabant)
De ondergetekenden:
De heer / mevrouw, geboren op 00-00-0000, wonende te, Postcode, aan de, BSN, IBAN, te deze handelend
onder de naam “Eenmanszaak”, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 00000000, hierna te
noemen “opdrachtnemer”;
en
Pro-zorg, Advies en ZZP Diensten, tel.nr.: 085 40 00 033, Postbus 1105, 4801 BC Breda, Regiokantoor
Breda, Unit rb107, Markendaalseweg 44, 4811 KC Breda, KvK-nummer: 57325553, in naam
vertegenwoordigd door haar eigenares mevrouw Menevse Zorlu, geboren 25 december 1971,
BSN 151154661, Welpenstraat 11, 5701 LZ Helmond, hierna te noemen “opdrachtgever”
Hierna te noemen “partijen”.
In aanmerking nemende:
 dat opdrachtgever zelf een gekwalificeerde zorgverlener is met een KIWA Keurmerk die middels
een formatie van een ZZP pool van professionele interim zorgverleners respectvolle, professionele
kwalitatieve zorg en ondersteuning aan cliënten in de thuissituatie verleent.
 dat opdrachtgever in kleine teams van zelfstandig zorgverleners zorg verleent aanvullend op de
eigen kracht en mogelijkheid van de cliënt op het gebied van huishoudelijke hulp, verpleging,
verzorging en begeleiding;
 dat opdrachtnemer als zelfstandige werkzaam is op het gebied van thuiszorg en of ambulante zorg;
 dat opdrachtgever zorg in natura of een vorm van particuliere zorg door opdrachtnemer wil laten
verzorgen door het verlenen aan opdrachtnemer van daartoe strekkende (individuele)
overeenkomsten van opdracht;
 dat opdrachtnemer bereid is deze zorg in natura of in een vorm van particuliere zorg te verlenen;
 dat partijen een raamovereenkomst zijn aangegaan en de voorwaarden hebben aangegeven
waaronder zij met elkander wensen te contracteren;
 dat opdrachtgever en cliënt eveneens een overeenkomst van opdracht aan zijn gegaan ter regeling
van de daadwerkelijke verlening van de zorg in natura of vorm van particuliere zorg;
 dat opdrachtgever aan opdrachtnemer ten behoeve van de hierna vermelde cliënt de zorg in natura
of vorm van particuliere zorg wenst uit te besteden waarvoor op basis van een indicatie een recht
of aanspraak bestaat ingevolge de Wet langdurige zorg (Wlz) of ingevolge de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of ingevolge een tegemoetkoming uit hoofde van een
zorgverzekering als bedoeld in de Zorgverzekeringswet (Zvw) dan wel anderszins uit hoofde van
op enig moment geldende regelgeving;
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Komen overeen als volgt:
Artikel 1
Op deze overeenkomst is van toepassing – en daarvan maakt een onlosmakelijk en integraal onderdeel uit
– het bepaalde in de tussen partijen gesloten Raamovereenkomst, Partijen genoegzaam bekend zijnde
Artikel 2: Onderwerp van de overeenkomst
Opdrachtgever verleent aan opdrachtnemer de opdracht, welke de opdrachtnemer hierbij aanneemt, om bij
cliënt:
De heer / mevrouw Naam, voorletter
Geboren op 00-00-0000
Wonende te Postcode Woonplaats, Adres huisnummer
Hierna te noemen: “de cliënt”, de navolgende, bij het zorg- en ondersteuningsplan behorende, zorgdiensten
te verlenen. Zoals vermeld in het digitale uren facturatie systeem / zoals vermeld bij de zorgbeschrijving
horend urenplanning- en zorgschema. Aan deze overeenkomst van opdracht (ovo) ligt een geldige indicatie
ten grondslag.
Artikel 3
Deze opdracht gaat in per 00-00-0000 en wordt aangegaan voor de duur waarvoor de cliënt beschikt over
een rechtsgeldige indicatie, tenzij partijen overeenkomstig artikel 7.4 van de raamovereenkomst
uitdrukkelijk overeenkomen dat de zorg in natura of in een vorm van particuliere zorg op verzoek van
opdrachtgever (ook) buiten de indicatie kan worden verleend, in welk geval partijen dit schriftelijk zullen
verklaren in artikel 7 van deze overeenkomst. Voortijdig opzegging conform artikel 9 van de
raamovereenkomst is onverkort van toepassing. De opdrachtnemer verplicht zich om binnen 5 werkdagen
na ondertekening van deze overeenkomst met de te verlenen zorgdiensten te hebben aangevangen op de
door de cliënt gewenste dag(en) en tijdstippen.
Artikel 4
Opdrachtnemer zal samen met de cliënt / diens wettelijk vertegenwoordiger en / of huisarts en (de
zorgcoördinator van) een zorg- en ondersteuningsplan opstellen en regelmatig bijhouden conform de
daarop van toepassing zijnde regelgeving. Daarnaast maakt opdrachtnemer gebruik van de voor de
zorgverlening in natura of de vorm van particuliere zorgverlening vereiste onderdelen uit het
kwaliteitssysteem dat opdrachtgever hanteert.
Artikel 5
De indicatie van de cliënt in aanmerking nemende zullen in het zorg- en ondersteuningsplan de momenten
waarop zorg in natura of een vorm van particuliere zorg door opdrachtnemer in opdracht van opdrachtgever
wordt verleend worden bepaald. Opdrachtnemer vraagt de cliënt / diens wettelijk vertegenwoordiger na het
verrichten van de zorg in natura of de vorm van particuliere zorg voor levering van de zorg te tekenen.
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Artikel 6
Partijen zijn betreffende deze opdracht, zoals beschreven in artikel 2, de tarieven overeengekomen zoals
vastgelegd in de tarievenlijst als opgenomen in het digitale uren facturatie systeem. Indien de overeenkomst
van opdracht voortduurt na het einde van een kalenderjaar kunnen partijen de tarieven voor het nieuwe
kalenderjaar overeenkomen, welke dan schriftelijk zullen worden vastgelegd.
Artikel 7 Optioneel in geval van zorg in natura of in een vorm van particuliere zorg buiten de indicatie
In opdracht van opdrachtgever zal opdrachtnemer per 00-00-0000 tot opzegging door opdrachtgever,
waarbij opdrachtgever geen opzegtermijn in acht hoeft te nemen, buiten de indicatie van de cliënt de
navolgende zorgdiensten verlenen aan cliënt:

Aldus opgemaakt en getekend (overeengekomen) in tweevoud
plaats:
datum:

boekjaar:

De heer / mevrouw,
Handelend onder de naam van “Eenmanszaak”
Opdrachtnemer

Handtekening ………………………………………………………

Mevrouw Menevse Zorlu
Handelend onder de naam van Pro-zorg, Advies en ZZP Diensten
Opdrachtgever

Handtekening ………………………………………………………
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