Bijlage I Deelovereenkomst 2019
Zorgcoöperatie Thuisbasis Brabant U.A. statutair gevestigd en kantoorhoudende te ’sHertogenbosch aan de Dorpstraat 4, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar
bestuurders Mevrouw Y. de Ruijter, Mevrouw O. Pothoven en de Heer H. van Tintelen,
hierna te noemen de Coöperatie
en
De Ondernemer
Bedrijfsnaam
Naam
Adres
Postcode/woonplaats
KVK nummer
AGB code
BIG nummer

komen middels deze deelovereenkomst overeen dat de opdrachten die voortvloeien uit
de overeenkomst met alle zorgverzekeraars en zorgkantoren, die ingaan op 1-1-2019 en
beëindigd worden op 31-12-2019, de volgende aanvullende criteria bevat:
Partijen op basis van de overeenkomst tussen de ondernemer en de Coöperatie een
overeenkomst van opdracht tot stand willen kunnen laten komen voor de te verlenen
thuiszorg via de Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg die voldoet aan de Wet
kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
De ondernemer vervult de opdracht in volledige onafhankelijkheid en bepaalt zelf onder
welke omstandigheden en wijze de uitvoering van de opdracht wordt vervult. Voor zover
opdrachtgever opdrachtnemer aanwijzingen of richtlijnen geeft in verband met de

uitvoering van de opdracht, zullen deze alleen strekken tot de uitvoering van de
contractuele afspraken van de opdrachtgever van de Coöperatie, zonder in te grijpen in
de wijze van uitvoering van de daadwerkelijke zorgverlening.
2. Prestaties
2.1 De ondernemer verleent zorg zoals overeengekomen in de raamovereenkomst. Deze
zorg behelst het verlenen van thuiszorg volgens de Zorgverzekeringswet & Wet langdurige
zorg en als omschreven in de Wkkgz.
2.2 De ondernemer heeft een eigen verantwoordelijkheid op basis van de Wkkgz en is
volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de kwaliteit van de verleende (thuis)zorg.
De ondernemer verklaart door het accepteren van de deelovereenkomst te voldoen aan
alle kwaliteitsnormen gebaseerd op de Wkkgz en veldnormen welke onder meer gelden
voor de handhaving door de inspectie voor de gezondheid.
2.3 Bij het verlenen van thuiszorg via de Coöperatie zal de ondernemer ervoor zorgdragen
dat er binnen 5 dagen een actueel zorgplan en ingevulde profielvragenlijst Nanda
ondertekend door de cliënt en ondernemer aanwezig is in Nedap.
3. Kwaliteit
3.1 De kwaliteit van de verleende zorg dient te allen tijde te voldoen aan de heersende
wet en regelgeving (waaronder Wkkgz & AVG), laatste beroepsstandaarden,
beroepscode en branchespecifieke kwaliteitsnormen en de eisen van de Inspectie voor
de Gezondheidszorg.
4. Klachten
4.1 De ondernemer zal in het geval van een klacht tussen cliënt en ondernemer de
klachtenprocedure van de Coöperatie volgen om de cliënt zo min mogelijk hinder te laten
ondervinden van de organisatiestructuur.

5. Tarieven
5.1 In deze deelovereenkomst worden per jaar afspraken over tarieven opgenomen welke
tot stand zijn gekomen door het besluit van de ALV en vinden zijn basis in de tarieven die
door respectievelijk de Zorgverzekeraar, het Zorgkantoor en/of
de Gemeenten worden gehanteerd.
5.2 Voor het verrichten van de opdracht factureert de ondernemer de hieronder
weergegeven tarieven die overeenkomstig het deskundigheidsniveau van de
ondernemer zijn. Reiskosten en overige onkosten voor de uitvoering van de opdracht
worden niet vergoed.
Product

Uurtarief 2019

Integraal tarief PV/VP (ZVW)

€ 44,00

Indicatiestelling

€ 52,00

PGB indicatiestelling (uitzondering CZ)

€ 59,55

PV Wlz

€ 44,90

VP Wlz

€ 58,45

BG Wlz

€ 50,10

Gespecialiseerde verpleging

€ 52,00

Aldus overeengekomen en getekend te ’s-Hertogenbosch, op 1 januari 2019
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