OVEREENKOMST TOT HET AANGAAN VAN ZORG MET OF ZONDER VERBLIJF
Stichting Nusantara Zorg, Locatie Patria
gevestigd te Bussum
adresgegevens, Ceintuurbaan 281 1402 HM
bij het aangaan van deze overeenkomst vertegenwoordigd door de heer drs. F.J. Broekhuizen
hierna te noemen de zorgaanbieder
en
De heer :
geboortedatum
BSN nummer
Adres

Ceintuurbaan 281 1402 HM Bussum

Telefoon

035-6926111

Bank/gironummer

NL

hierna te noemen de cliënt
verklaren het volgende te zijn overeengekomen:
1.

De overeenkomst gaat in met ingang van

2.

De zorg wordt verleend op basis van de geïndiceerde zorg.

3.

Het op te stellen Zorgleefplan maakt onderdeel uit van deze overeenkomst.

4.
De cliënt maakt wel/geen gebruik van aanvullende zorgarrangementen en diensten (indien van
toepassing hier invullen om welke aanvullende diensten en zorgarrangementen het gaat met de daarbij
behorende bedragen die de cliënt moet betalen). De cliënt verplicht zich de kosten hiervan te
vergoeden.
5.
De zorgaanbieder is verplicht jaarlijks de kwaliteit van de zorg te meten. Hiertoe wordt o.a. het
Zorgleefplan voor gebruikt. De gegevens van de metingen van zorginhoudelijke indicatoren worden
gebruikt voor interne kwaliteitsverbetering. De zorgaanbieder zal uw gegevens alleen geanonimiseerd
doorleveren aan derden. (tot hier loopt de regeling voor de thuiszorg).
(Toevoegen voor de V&V: )
Voor een aantal zorginhoudelijke indicatoreni moet per meting apart toestemming worden gevraagd.
Indien de cliënt hierop niet onderzocht wil worden ten behoeve van de metingen dan wordt dit
vastgelegd in het Zorgleefplan.

Daarnaast kan het Zorgkantoor via controles van een aantal dossiers nagaan of de door de instelling in
rekening gebrachte kosten terecht zijn. De zorgaanbieder vraagt indien een materiële controle
plaatsvindt toestemming aan de cliënt voor inzage van het dossier en ziet er op toe dat de
zorgverzekeraar zich houdt aan de van toepassing zijnde privacyregels.
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6.
(bij partneropname) De cliënt en diens partner gaan akkoord met de regeling (indien de
zorgaanbieder een dergelijke regeling heeft) dat bij overlijden of vertrek van een van de partners, de
overblijvende partner verplicht is – zodra passende woonruimte beschikbaar komt bij de zorgaanbieder
- binnen een maand te verhuizen naar een ander appartement binnen de instelling.
7.
Op deze overeenkomst zijn de “Algemene Voorwaarden voor zorg met/ zonder verblijf” van
toepassing.
De cliënt bevestigt hierbij dat hij een exemplaar hij/zij van deze de algemene voorwaarden heeft
ontvangen.
of:
De cliënt bevestigt hierbij dat hem een exemplaar van deze algemene voorwaarden langs elektronische
weg ter beschikking is gesteld en dat hij instemt met deze wijze van verkrijging.
8.
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.
9.
De overeenkomst kan door de cliënt of zorgaanbieder worden beëindigd onder voorwaarden
zoals omschreven in de algemene voorwaarden in het hoofdstuk Beëindiging van de overeenkomst.
Datum en plaats: Bussum

Ondertekening door
cliënt of diens vertegenwoordiger

Raad van bestuur of diens gemachtigde

De heer drs. F.J. Broekhuizen

………………………………………

i

……………………………………………..

Het betreft de volgende indicatoren: huidletsel, voedingstoestand, depressieve symptomen,
incontinentie, probleemgedrag. Deze indicatoren worden namelijk alleen in de V&V uitgevraagd, dit
wordt in de thuiszorg niet gemeten. Incontinentie wordt in de thuiszorg wel gemeten, maar alleen
voor interne kwaliteitsverbetering, dus daarvoor hoeft niet apart toestemming worden gevraagd).

