
 

 

De stichting, Stichting Brentano Amstelveen, gevestigd aan de Klaasje Zevensterstraat 67 te 
Amstelveen, bij het aangaan van deze overeenkomst vertegenwoordigd door F.W.M. van Rijn, Lid 
Raad van Bestuur, hierna te noemen: “ zorgaanbieder” 
 
en  
 
De heer of mevrouw XX 
hierna te noemen: “ cliënt” 
 
verklaren het volgende te zijn overeengekomen: 
 
 
Paragraaf 1  Zorgverlening en aanvullende diensten 
 

1. De overeenkomst gaat in op 01-01-0000. 
 

2. De zorg wordt verleend op basis van de geïndiceerde zorg. 
 

3. De zorgaanbieder levert aan de cliënt zorg op basis van het overeengekomen 
zorgarrangement en het overeen te komen cq. overeengekomen zorgleefplan. Indien het 
zorgleefplan na twee herinneringsverzoeken van de zorgaanbieder niet door cliënt is 
ondertekend en in bezit is van zorgaanbieder, wordt uitgegaan van het door de 
zorgaanbieder aan de cliënt ter ondertekening toegezonden zorgleefplan. Dit zorgleefplan, 
ongeacht of het door beide partijen is ondertekend, maakt deel uit van deze overeenkomst 
tenzij er inhoudelijk bezwaar is aangetekend tegen toegezonden zorgleefplan. 

 
4. Indien de cliënt gebruik maakt van aanvullende zorgarrangementen en diensten, verplicht hij 

zich de kosten hiervan te vergoeden zoals die vermeld staan in de laatstgeldende 
tarievenlijst. 

 
5. Indien van toepassing, overhandigt de cliënt bij het aangaan van deze overeenkomst de 

toegangsleutel van zijn woning. De cliënt geeft de zorgaanbieder/hulpverlener op voorhand 
toestemming opdat deze zich bij (vermoeden van) calamiteiten met behulp van deze sleutel 
zelfstandig toegang tot de woning kan verschaffen. 

 
6. Indien de cliënt voor beperkte tijd geen zorg of diensten wenst te ontvangen, dient hij dit 

uiterlijk 24 uur van tevoren te melden aan de zorgaanbieder. Bij niet- tijdige afmelding 
worden bij de cliënt de kosten van de betreffende zorg en diensten in rekening gebracht, 
tenzij de cliënt kan aantonen dat hij als gevolg van een overmachtsituatie niet in staat was 
zich tijdig af te melden. Deze vordering omvat de kosten van de betreffende zorg en 
diensten, overeenkomstig het geldende NZa-tarief, alsmede de kosten van de 
administratieve werkzaamheden die verband houden met deze vordering.  

 
Paragraaf 2  Aanvullende bepalingen 
 

1. De zorgaanbieder brengt de cliënt de kosten van de volgende faciliteiten en diensten in 
rekening: 

  



 

 

 
2. Voor het geven van inzage in of het verstrekken van persoonsgegevens aan een ieder die 

niet rechtstreeks bij de zorgverlening is betrokken, heeft de zorgaanbieder de uitdrukkelijke 
en gerichte toestemming van de cliënt nodig. Uitzondering hierop is inzage door de interne 
en de externe controlefunctionaris in het kader van de Regeling Administratieve Organisatie 
en Interne Controle, door AWBZ-zorgaanbieders en functionarissen in het kader van 
certificering, en door de Inspectie voor de Gezondheidszorg, daartoe gemachtigd door de 
Raad van Bestuur van de zorgaanbieder. De cliënt heeft op grond van regelgeving op het 
gebied van privacy en bescherming van persoonsgegevens het recht bezwaar te maken 
tegen inzage in of het verstrekken van zijn persoonlijke gegevens. De cliënt kan dit 
schriftelijk kenbaar maken. 

 
3. De zorgaanbieder is in het kader van Verantwoorde Zorg verplicht periodiek de kwaliteit van 

de zorg te meten, zoals de jaarlijkse meting van de zorginhoudelijke indicatoren. Hiervoor 
worden de gegevens uit het cliëntdossier gebruikt. De uitkomsten van de kwaliteitsmetingen 
worden gebruikt voor externe verantwoording en interne kwaliteitsverbetering. De 
zorgaanbieder zal de gegevens van de cliënt uitsluitend geanonimiseerd doorleveren aan 
derden. Indien de cliënt niet onderzocht wil worden ten behoeve van de kwaliteitsmeting 
kan cliënt dit schriftelijk kenbaar maken. Dit bezwaar wordt dan vastgelegd. Voor aanvang 
van een meetperiode kan cliënt eveneens bij zorgcoördinator of teammanager zorg kenbaar 
maken niet deel te willen nemen. Zorgaanbieder zal deze keuze altijd respecteren en zal dit 
vastleggen. Daarnaast kan het zorgkantoor via controles van een aantal dossiers nagaan of 
de door de zorgaanbieder in rekening gebrachte kosten terecht zijn. Indien een dergelijke 
controle plaatsvindt, vraagt de zorgaanbieder toestemming aan de cliënt voor inzage in het 
dossier en ziet erop toe dat de zorgverzekeraar zich houdt aan de van toepassing zijnde 
privacyregels. 

 
4. De cliënt bevestigt hierbij dat hij de “Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf” 

heeft ontvangen en dat deze algemene voorwaarden deel uitmaken van deze 
overeenkomst. 

 
5. 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. 

 
6. Op deze overeenkomst zijn de “Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf” van ActiZ 

en BTN van toepassing. Deze worden bij deze overeenkomst meegegeven. 
 
Aldus in tweevoud opgemaakt en getekend te Amstelveen op 01-01-0000 
 
Zorgaanbieder      Cliënt 
 
………………………………     …………………………….. 
F.W.M. van Rijn,     De heer of mevrouw XX  
Lid Raad van Bestuur 
 
 


