Overeenkomst “Eigen rekening”
Opdrachtnemer : Stichting AxionContinu,
gevestigd te Utrecht,
bij het aangaan van deze overeenkomst vertegenwoordigd door de Divisiemanager
IBAN nummer

: NL14RABO 0159 201 926, t.n.v. AxionContinu

hierna te noemen de zorgaanbieder.

Opdrachtgever: de budgethouder,
Voorletters en achternaam

:

Geslacht

:

Straat en huisnummer

:

Postcode

:

Woonplaats

:

Geboortedatum

:

Telefoonnummer

:

Burgerservicenummer (BSN)

:

man

vrouw

hierna te noemen de cliënt.
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1.

Verklaren te zijn overeengekomen:

De werkzaamheden

Hulp bij het huishouden toeslag (HHT)
Persoonlijke verzorging
Verpleging
Begeleiding
Tijdelijk verblijf
Dagbegeleiding

2.

3.

De looptijd van de overeenkomst
2.1 De overeenkomst gaat in per:

(dag, maand, jaar)

2.2 De overeenkomst geldt tot en met:

(dag, maand, jaar)

De levertijden
3.1 De zorgaanbieder biedt zorg voor een variabel aantal uren, namelijk:
aantal uren:

per week gemiddeld.

3.2 De zorgaanbieder biedt zorg voor een vast aantal uren, namelijk:
aantal uren:

1

per week / per maand

Maandag van:

uur tot:

uur

Dinsdag van:

uur tot :

uur

Woensdag van:

uur tot :

uur

Donderdag van:

uur tot :

uur

Vrijdag van:

uur tot :

uur

Zaterdag van:

uur tot :

uur

Zondag van:

uur tot :

uur

1

doorhalen wat niet van toepassing is.
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4.

De vergoeding en betaling
4.1 De zorgaanbieder ontvangt een vast maandbedrag van: €
4.2 De zorgaanbieder ontvangt via facturering achteraf: €
per uur/per dagdeel2.
De tarieven van het Nza zijn van toepassing. Jaarlijks vindt per 1 januari indexering plaats.
4.3 Binnen zes weken na de periode waarin de zorg is verleend, dient de zorgaanbieder een factuur
in bij de cliënt. Deze factuur bevat een specificatie van de verleende zorg.
4.4 Levering van hulp bij het huishouden, persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding of
tijdelijk verblijf is vrijgesteld van BTW.
4.5 De zorgaanbieder is als werkgever van de zorgverlener verantwoordelijk voor de
afdracht van loonbelasting, sociale verzekeringspremies en alle overige inhoudingen of
afdrachten waartoe de zorginstelling verplicht is op grond van de wet of een CAO.

5.

Leveringsvoorwaarden
Bij het aangaan van de overeenkomst ‘Eigen Rekening’ verstrekt de zorgaanbieder de algemene
leveringsvoorwaarden voor verblijfzorg of zorg zonder verblijf, afhankelijk van de zorg die
geleverd wordt. Deze voorwaarden zijn aanvullend op deze overeenkomst van toepassing
en de cliënt verklaart zich daarmee akkoord.
Ondertekening budgethouder/ cliënt:
Plaats

:

Datum

:

Mevrouw/ De heer3 :
Handtekening

:

Ondertekening zorgaanbieder, divisiemanager:

2
3

Divisiemanager

:

Handtekening

:

doorhalen wat niet van toepassing is.
doorhalen wat niet van toepassing is.
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