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Leveringsovereenkomst Zorg / Diensten  
 
 
Vitalis Zorg Groep gevestigd te Eindhoven, bij het aangaan van deze overeenkomst 
vertegenwoordigd door:  
 
 
Naam:………………….., directeur  
 
 
hierna te noemen de zorgaanbieder 
 
en  
 

Mevrouw / De heer  :      

Geboortedatum  :      

Burgerservicenummer :        

 

Locatie productafname :      

Appartementnr. / kamernr. :      
(indien van toepassing) 

 
hierna te noemen de cliënt 
 
tekenen een contract inzake (aanvinken wat van toepassing is): 
 

 1. Zorg met verblijf zonder behandeling vanuit de AWBZ  
 2. Zorg met verblijf en behandeling vanuit de AWBZ 
 3. Zorg met verblijf zonder behandeling en met BOPZ vanuit AWBZ 
 4. Zorg met verblijf en behandeling en met BOPZ vanuit de AWBZ  
 5. Zorg met verblijf; partneropname vanuit de AWBZ  
 6. Kortdurend intermitterend verblijf vanuit de AWBZ   
 7. Extramurale zorg vanuit de AWBZ   
 8. Zorg met begeleiding of behandeling in groepsverband vanuit de AWBZ  
 9. Volledig Pakket Thuis (VPT) vanuit de AWBZ  
 10. Huishoudelijke verzorging vanuit de WMO  
 11. Zorg via PGB 
 12. Zorg via particuliere levering (zie document “particuliere levering”) 

 
 
en verklaren het volgende te zijn overeengekomen: 
 
 

1.  De overeenkomst gaat in met ingang van       
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Eerder door zorgaanbieder en cliënt getekende leveringsovereenkomsten 
voor gelijkwaardige producten en/of diensten komen door ondertekening 
van deze overeenkomst te vervallen. 

 
2. De zorg wordt verleend op basis van de geïndiceerde zorg (zie lijst op pagina 

1 van deze overeenkomst; nr. 1 t/m 11). 
 
3. Het op te stellen Zorg(leef)plan maakt onderdeel uit van deze 

overeenkomst. (zie lijst op pagina 1 van deze overeenkomst; nr. 1 t/m 11 
en nr. 12 afhankelijk van soort levering). 

 
4. Indien cliënt gebruik maakt van aanvullende diensten of faciliteiten of 

aanvullende zorg bovenop de volledig benutte indicatieruimte (particuliere 
levering), dan verplicht cliënt zich de kosten hiervan te vergoeden conform 
de tarievenlijst. De afspraken en het afsluiten van de overeenkomst 
particuliere leveringen worden / zijn vastgelegd in het document 
“particuliere levering”. Datering en ondertekening door cliënt / 
vertegenwoordiger (van cliënt) en namens de zorgaanbieder maakt 
genoemd document tot onderdeel van deze leveringsovereenkomst en kan 
een eigen looptijd hebben. (zie lijst op pagina 1 van deze overeenkomst; nr. 
12). 

5. Bij producten waarbij tijdsregistratie plaatsvindt geldt dat een afronding 
wordt gehanteerd van 5 minuten naar boven (zie lijst op pagina 1 van deze 
overeenkomst; nr. 7, 10, 11 en 12 afhankelijk van het product).  

6.  De zorgaanbieder is verplicht jaarlijks de kwaliteit van de zorg te meten. 
Hiertoe wordt o.a. het Zorgleefplan gebruikt. De gegevens van de metingen 
van zorginhoudelijke indicatoren worden gebruikt voor interne 
kwaliteitsverbetering. De zorgaanbieder zal uw gegevens alleen 
geanonimiseerd doorleveren aan derden. Voor cliënten met een ZZP-
indicatie geldt verder: Voor een aantal zorginhoudelijke indicatoren 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 (zie 
lijst op pagina 1 van deze overeenkomst; nr. 1 t/m 11). 

 
7. De cliënt en diens partner gaan akkoord met de regeling dat bij overlijden of 

vertrek van de geïndiceerde partner (voor zorg met verblijf), de 
overblijvende (niet geïndiceerde) partner verplicht is (zodra passende 
woonruimte beschikbaar komt) binnen een maand te verhuizen naar een 
ander appartement bij de Vitalis Sociale Woonvormen / Vitalis Residentieel 
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dan wel een woning elders (andere woningcorporatie) (zie lijst op pagina 1 
van deze overeenkomst; nr. 5). 

8.  De cliënt bevestigt hierbij dat hij/zij de algemene voorwaarden voor zorg 
met / zonder verblijf en informatie m.b.t. wonen, welzijn en zorg van de 
Vitalis Zorg Groep heeft ontvangen en dat deze onderdeel uitmaken van de 
overeenkomst. De algemene voorwaarden en informatie van Vitalis kunnen 
worden bijgesteld n.a.v. bijvoorbeeld wijzigingen in wet- en regelgeving of 
beleid. De overeenkomst is hierin volgend. Wijzigingen zijn altijd ter inzage 
op te vragen (zie lijst op pagina 1 van deze overeenkomst; nr. 1 t/m 11). 

9. De overeenkomst komt tot stand na aanvaarding van het aanbod zoals 
omschreven in deze overeenkomst ten bewijze waarvan beide partijen de 
overeenkomst ondertekenen. (zie lijst op pagina 1 van deze overeenkomst; 
nr. 1 t/m 12). 

 
10. 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 (zie lijst op pagina 1 van deze 
overeenkomst; nr. 1 t/m 11). Beëindiging vindt plaats indien afspraken 
gemaakt in het document “particuliere levering” niet worden nagekomen of 
datum einde levering is gepasseerd (zie lijst op pagina 1 van deze 
overeenkomst; nr. 12).  

 
 

Aldus in tweevoud ondertekend te          op                  . 

 
 
 

………………………        ……………………. 

Cliënt        Directeur   
(of diens vertegenwoordiger) 
 
 
 


