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Zorgovereenkomst & Toestemmingsverklaringen

Tussen:

Stichting Inspiratie Inclusief

En deelnamer (client):
Naam en voorletters:

Klantnummer (SVB)

Straat 

Postcode + 
woonplaats:

Geboortedatum

BSN  

                                                                                                                                                
U heeft een indicatiebesluit voor WLZ/WMO zorg in natura of PGB ontvangen van uw 
gemeente en/of CIZ. Dit indicatiebesluit vormt het uitgangspunt voor de afspraken met u.

De overeenkomst gaat in met ingang van ............ De zorg wordt verleend op basis van de 
geïndiceerde zorg (WMO, JGZ,  jeugdbepaling, WLZ en overige zorg gelden ).Het op te 
stellen Begeleidingsplan/gezinsplan/behandelplan maakt onderdeel uit van deze 
overeenkomst. Als WLZ/WMO zorgaanbieder zijn wij verplicht jaarlijks de kwaliteit van de 
zorg te meten 
Hier wordt o.a. het Begeleidingsplan voor gebruikt. De gegevens van de metingen van 
Zorginhoudelijke indicatoren worden gebruikt voor interne kwaliteitsverbeteringen. Wij 
zullen uw gegevens alleen geanonimiseerd doorleveren aan derden.U bevestigt hierbij dat
u de algemene voorwaarden heeft ontvangen en dat deze
Algemene voorwaarden onderdeel uit maken van de overeenkomst (alleen bij AWBZ). De 
overeenkomst komt tot stand na aanvaarding van ons aanbod zoals omschreven
In deze overeenkomst ten bewijze waarvan beide partijen de overeenkomst 



Ondertekenen.De overeenkomst kan door zowel de cliënt als de zorgaanbieder worden 
beëindigd
Onder voorwaarden zoals omschreven in de algemene voorwaarden in het hoofdstuk
Beëindiging van de overeenkomst.

De deelnemer (client) kan ook toestemming geven voor:

Fotobewijs/Filmen/ video training in
het kader van 
begeleiding/hulpverlening 

JA Nee

Ik geeft hierbij schriftelijk 
toestemming om te 
overleggen/verstrekken/op te 
vragen bij/met:

Instanties:

Gemeente ja/nee
COA ja/nee
IND ja/nee
Vluchtelingenwerk ja/nee
LDH ja/nee
Advokaat ja/nee
huisarts ja/nee
I Psy of andere GGZ 
behandelaar ja/nee
taalschool ja/nee
Argos ja/nee
school ja/nee

Personen:

Met volgende doel(en):

Een onderzoek af te leggen Ja/Nee
Bij crises informatie te verstrekken 
aan crises diensten

Ja Nee

Heeft u op enig moment meer zorg nodig dan op uw indicatiebesluit is aangegeven, dan 
dient uw indicatie te worden aangepast. Uw zorgcoördinator zal dit, in overleg met u, 
graag voor u regelen met het WLZ/WMO of Zorgverzekeraar. 

•    Indien nodig zal afstemming met uw huisarts of met andere hulpverleners alleen
      in overleg met u plaats vinden.
•    Indien de afgesproken hulp en/of zorg geen doorgang hoeft te vinden, stellen wij
      de prijs op dat u dit minimaal 48 uur voor aanvang van de hulp aan ons meldt.
      Uiteraard geldt dit niet als er sprake is van overmacht (opname ziekenhuis of 
      overlijden).
•    Tijdens het eerste bezoek van uw zorgverlener legt deze de afspraken met u vast 
      in het zorgdossier. Samen spreekt u af waar het zorgdossier zal worden bewaard.
•    Wij zijn wettelijk verplicht een tijdsregistratie bij te houden van de zorgverlening
      aan u. In het zorgdossier noteren de zorgverleners welke tijd en hoelang ze bij u 
      zijn geweest. Aan het einde van de maand wordt u gevraagd te tekenen voor 
      akkoord. Een zorgverlener zal deze meenemen en afgeven op het bureau. U



      ontvangt een kopie van dit overzicht wat u kunt gebruiken voor het controleren
      van de factuur van het CAK.
•    Onze tijdsregistratie wordt door het Centraal Administratiekantoor gebruikt als 
      basis om uw eigen bijdrage te berekenen en vervolgens bij u in rekening te 
      brengen.

Jongeren van 12 tot 16 jaar tekenen mee en vanaf 16 jaar kan de client zelf tekenen. 
Bij aanwezigheid van een gezagsdrager / bewindvoerder/toezichthouder tekent deze mee.
  
 
Ondertekend op (datum)…………………….

Deelnemer Handtekening: Stichting Inspiratie Inclusief
Medewerker Handtekening

Naam Naam 

Vertegenwoordiger (Bewindvoerder) 
Handtekening

Naam 

 


