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

Overeenkomst met zorgvrager inzake zorg in natura of een vorm van particuliere zorg
Contractnummer en volgnummer steunpunt: 00.0.datum.maand.boekjaar
1 (Regio Zeeland)
2 (Regio Zuid Holland)
3 (RegioWest Brabant)
4 (Regio Oost Brabant)
De ondergetekenden:
Pro-zorg, Advies en ZZP Diensten, AGB-code: 4142367, 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, hierna te noemen “de zorgaanbieder”
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 “de cliënt”;
en
Hierna te noemen “partijen”.
In aanmerking nemende:
 dat de zorgaanbieder 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 de zorgaanbieder 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 de zorgaanbieder zorg in natura of een vorm van particuliere zorg door haar team van ZZP’ers
wil laten verzorgen door het verlenen aan hen daartoe strekkende (individuele) overeenkomsten
van opdracht, waarbij gebruik wordt gemaakt van de voor de zorgverlening in natura of de vorm
van particuliere zorgverlening vereiste onderdelen uit het kwaliteitssysteem dat de zorgaanbieder
hanteert;
 dat de zorgaanbieder en haar team van ZZP’ers hiertoe ieder afzonderlijk een raamovereenkomst
zijn aangegaan / aangaan en de voorwaarden hebben aangegeven / aangeven waaronder zij met
elkander wensen te contracteren;
 dat de zorgaanbieder en cliënt eveneens een overeenkomst wensen aan te gaan ter regeling van de
daadwerkelijke verlening van de zorg in natura of vorm van particuliere zorg;
 dat de zorgaanbieder aan haar team van ZZP’ers ten behoeve van de 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: Begrippen
Client(en):

bestaande en toekomstige zorgvrager(s), die een indicatie heeft/hebben en die een
overeenkomst heeft/hebben met de opdrachtgever;

Indicatie:

een recht of een aanspraak op te verlenen zorg in natura of vorm van
particuliere zorg van;

Zorg in natura
of
een vorm van
particuliere zorg
(productgroep):

de door opdrachtnemer ten behoeve van de cliënten te verrichten diensten welke
kunnen bestaan uit persoonlijke verzorging, huishoudelijke hulp, verpleging,
(ondersteunende en activerende) begeleiding als zorg in natura welke wordt
vergoed door de Zorgkantoren of Zorgverzekeraars of Gemeenten op basis van
ingediende declaraties via aanbestedingsmogelijkheden, uitgaande van de Wet
langdurige zorg (Wlz) / Zorgverzekeringswet (Zvw) / Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) dan wel als een vorm van particuliere zorg bekostigd door
de cliënt zelf of uit het aan cliënt op basis van genoemde Wetten toegekend
persoonsgebonden budget (pgb).

Artikel 2
De cliënt wenst de uit zijn / haar indicatie blijkende zorg in natura te ontvangen van de zorgaanbieder, die
deze zorg in natura aan de cliënt wenst te verlenen en daarbij gebruik zal maken van gekwalificeerde
zorgverleners, die bij haar in dienst zijn en / of voor haar werkzaam zullen zijn op grond van een
overeenkomst van opdracht of anderszins. De indicatie van de cliënt maakt onderdeel uit van deze
overeenkomst.
Artikel 3
Deze overeenkomst gaat in per 00-00-0000 en wordt aangegaan onbepaalde tijd, c.q. voor de duur
waarvoor de cliënt beschikt over een rechtsgeldige indicatie.
Artikel 4
De overeenkomst eindigt van rechtswege met onmiddellijke ingang indien:
- de cliënt wordt voor een bepaalde tijd opgenomen in een ziekenhuis of verpleeghuis of ingeval van
overlijden (in elk geval zal dan gelden dat per financier een termijn kan worden vastgesteld);
- de cliënt niet langer beschikt over en geldige indicatie;
- de zorgaanbieder failliet is verklaard of surseance van betaling heeft aangevraagd.
Artikel 5
De zorg wordt verleend en gedeclareerd binnen de door de zorgfinanciers gestelde eisen ten aanzien van de
doelmatigheid van de indicatie.
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Artikel 6
Het op te stellen zorg- en ondersteuningsplan in het zorgdossier maakt onderdeel uit van deze
overeenkomst.
Artikel 7
De zorgaanbieder beschikt over een onafhankelijk klachtenfunctionaris overeenkomstig de geldende
regelgeving. Indien naar het oordeel van de cliënt een klacht niet naar tevredenheid is opgelost kan de
cliënt zich schriftelijk wenden tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris. Informatie heirover staat in het
klachtenreglement van Pro-Zorg, Advies ZZP Diensten welke aan deze overeenkomst is vastgehecht.
Artikel 8
Voor zover hiervan sprake bij toepassing (Wlz) blijft de cliënt blijft op de hoogte van het van kracht zijn
van meest recente uitgaven van de algemene voorwaarden voor zorg zonder verblijf van Actiz en BTN,
en dat deze algemene voorwaarden onderdeel uitmaken van de overeenkomst. Die voorwaarden liggen bij
de zorgaanbieder ter inzage en zijn tevens openbaar gemaakt op de website van de SER. Op verzoek van de
cliënt zullen die voorwaarden onverwijld en kosteloos worden toegezonden.
Artikel 9
De overeenkomst komt tot stand na aanvaarding van het aanbod van de zorgaanbieder door de cliënt zoals
omschreven in deze overeenkomst ten bewijze waarvan beide partijen de overeenkomst ondertekenen.
Artikel 10
Overeenkomstig het daaromtrent bepaalde in de algemene voorwaarden kan de overeenkomst door de
cliënt te allen tijden worden opgezegd met inachtneming van een redelijke opzegtermijn. De zorgaanbieder
kan de overeenkomst alleen opzeggen onder de voorwaarden als vermeld in de meest recente uitgaven van
de algemene voorwaarden welke van toepassing zijn binnen de toepasselijke Wetten (Wlz / Zvw / Wmo)
voor zorgafname en of betreffende PGB reglementen.

Deze overeenkomst is rechtsgeldig wanneer alle pagina’s door beide partijen van een paraaf zijn
voorzien en op de laatste pagina een handtekening staat van beide partijen.
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Aldus opgemaakt en getekend (overeengekomen) in tweevoud
plaats:
datum:

boekjaar:

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

Handtekening ………………………………………………………
De heer / mevrouw,
De cliënt

Handtekening ………………………………………………………
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