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OVEREENKOMST
De partijen
Enerzijds
De v.z.w. Woonzorgnet Dijleland die het dagverzorgingscentrum Dijlehof beheert, hier
vertegenwoordigd door Mevr. G. Robberechts, en hierna “de v.z.w." genoemd en
Anderzijds
De heer/mevrouw ..................................................................................................................................
Of vertegenwoordigd door de Heer/Mevrouw ........................................................................................
en optredend in diens naam
en hierna "de bezoeker" genoemd,
verklaren te zijn overeengekomen :
ALGEMENE VOORZIENINGEN
De VZW verstrekt de bezoeker met ingang van ................................................ opvang in het
dagverzorgingscentrum en verzekert bovendien de ondersteunende hulp alsook de verpleegkundige,
paramedische zorg en een zinvolle dagbesteding.
VOORZIENINGEN
De VZW stelt de bezoeker ruimtes, de betreffende nutsvoorzieningen en gemeenschappelijke ruimten, met
de daarbij behorende inboedel, ter beschikking in haar huis gelegen te Leuven, Minderbroedersstraat 9b.
Het aantal dagen waarop de bezoeker het dagverzorgingscentrum wenst te bezoeken bedraagt .......... dagen
per week. Wijzigingen aan het schema waarop de dagverzorging doorgaat, worden niet beschouwd als een
wijziging in de overeenkomst.
De bezoeker zal : (aankruisen wat van toepassing is)
 Met eigen vervoer komen
 Met vervoer door derden
 Met het vervoer georganiseerd door het centrum ( € 5 per dagrit / ophaalpunt maximaal 10 km van
het centrum verwijderd)
ADMINISTRATIEVE EN MEDISCHE VOORZIENINGEN
De bezoeker zal bij aanvang van de dagverzorging volgende documenten voorleggen:
• Een kleefvignet mutualiteit
• Medische fiche en medicatiefiche
• Ondertekend huishoudelijk reglement en overeenkomst
• Verpleegkundig zorgenvoorschrift
• Toelatingsformulier foto’s
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De bezoeker kan zijn eigen huisarts behouden. In het belang van de bezoekers of van zijn medebezoekers
kan het dagverzorgingscentrum deze arts vragen voor een medisch onderzoek en/of behandeling. In overleg
met de bezoekers of zijn vertegenwoordiger kan de behandelende huisarts of specialist, de bezoeker om
medische redenen laten opnemen in een ziekenhuis.
Verstrekking van geneesmiddelen en dieetvoeding vindt uitsluitend plaats op medisch voorschrift. De
bezoeker zal steeds duidelijk informeren over elke wijziging in het medicatiegebruik en medische of
paramedische zorgen. Zo kan het zorg- en begeleidingsplan geactualiseerd worden waar nodig.
PERSOONLIJK ZORG- EN BEGELEIDINGSPLAN
Interne afsprakennota
De bezoeker en/of zijn vertegenwoordiger verklaart een exemplaar van het reglement van orde te hebben
ontvangen. Hij verbindt zich ertoe de bepalingen van dit reglement en de daarin aangebrachte wijzigingen,
die hem ter kennis zijn gebracht, na te komen.
Prijs
Op het einde van de maand wordt een verblijfsnota (factuur) gemaakt. De dagprijs wordt per verblijfsdag
aangerekend en bedraagt 34,34 euro. De prijs van het vervoer voor een ‘Heen en terug’ rit bedraagt 5 euro.
Zijn niet inbegrepen in deze prijs:
• Vergoedingen van zorgverstrekkers voor zover deze niet inbegrepen zijn in de forfaits
(medische, paramedische en farmaceutische verstrekkingen).
• Verzorgingsmateriaal dat via het zorgforfait niet gedekt is door de RIZIV-financiering
• De sommen die voor deze zorg en verstrekkingen door de verzekeringsinstellingen worden
terugbetaald, zullen door de verstrekker of door de VZW worden geïnd voor eigen rekening.
• Voor de verstrekkingen die door de verzekeringsinstellingen niet of slechts gedeeltelijk worden
terugbetaald, zal de bezoeker rechtstreeks aan de VZW of aan de verstrekker de nietterugbetaalde sommen vereffenen. Voor de bepaling van deze sommen worden uitsluitend de
tarieven toegepast van de nomenclatuur der geneeskundige verstrekkingen van de verplichte
ziekteverzekering of bij gebreke, de werkelijke kosten.
Een individueel supplement zal aangerekend worden voor:
• Gebruik van bijzonder verzorgingsmateriaal en/of materieel.
• Voeding en drank die op persoonlijke vraag wordt aangeleverd
• Kapper, pedicure, tandarts, lunchpakket,, …
Afwezigheidsdagen dienen niet te betaald worden voor zover men tijdig (vóór 12u de dag voordien) het
centrum heeft verwittigd. Bij niet tijdige melding van afwezigheid zonder doktersattest zal de dagprijs
aangerekend worden.
Bij langdurige en herhaaldelijke afwezigheid is de gereserveerde plaats binnen het busvervoer niet
gegarandeerd.
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Het factuur dient maandelijks aan de VZW betaald te worden binnen 14 dagen na afgifte van de rekening
aan de bezoeker en/of aan de personen die voor de betaling instaan.
Bezwaren tegen de rekening moeten aan de VZW ingediend worden binnen de 8 dagen na afgifte van de
factuur.
De betalingen gebeuren op één van de volgende manieren :
•
•
•

Door storting of overschrijving op rekeningnummer van de VZW
KBC BE97 736-403-120-849
Door domiciliëring van de rekening op eigen bankrekening
Door betaling uit de hand aan de administratieve dienst van het tehuis, tegen
ontvangstbewijs.

Elke som die niet betaald is binnen de bepaalde termijn, zal onmiddellijk van rechtswege en zonder formele
aanmaning vanaf de veertiende dag na de afgifte van de rekening een verwijlintrest opbrengen tegen de
rentevoet vastgesteld op 10 %.
Index
De vermelde bedragen kunnen automatisch gekoppeld worden aan de evolutie van het indexcijfer van de
consumptieprijzen, onverminderd de bepalingen van de vigerende prijsreglementering, en dit van zodra de
prijzendienst dit toelaat.
Indien wettelijk toegelaten, worden de bedragen automatisch gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer
van de consumptieprijzen. Ingeval de stijging van kosten, prijzen en lasten hoger ligt dan de evolutie van het
indexcijfer van de consumptieprijzen, alsmede in geval van wijziging van de voorzieningen, de outillage en de
geboden verzorging, zullen deze bedragen aangepast worden in overeenstemming met deze wijzigingen,
onverminderd de bepalingen van de vigerende prijsreglementering.
De VZW doet van een voorgenomen prijsverhoging mededeling aan de bezoeker, en wel ten minste 1
maand voor de datum van ingang van die verhoging.
EINDE VAN DE OVEREENKOMST
De overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde duur. De bezoeker kan deze overeenkomst op elk moment
beëindigen met onmiddellijke ingang.
De VZW heeft het recht deze overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van veertien dagen te
beëindigen indien:
a. Naar het oordeel van een geneesheer de lichamelijke of geestelijke gezondheidstoestand
van de bezoeker zodanig is geworden, dat de opname in het dagverzorgingscentrum niet
langer meer mogelijk is. De VZW verbindt zich in dit geval ertoe, in overleg met de bezoeker
en met de natuurlijke of rechtspersonen die voor het verblijf instaan, te zorgen voor een
passende oplossing.
b. In andere gevallen dan bedoeld in a. hierboven, zich een zodanige situatie voordoet dat van
de VZW in redelijkheid niet kan verwacht worden dat zij de overeenkomst in stand houdt. De
opzegging geschiedt schriftelijk en gaat in de eerste dag van de volgende maand.
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Indien één van de partijen zich schuldig maakt aan een zware fout in de uitvoering van deze overeenkomst,
kan de andere partij er onmiddellijk een einde aan maken zonder vooropzegging.
BEWAARGEVING EN BEHEER VAN GELDEN EN/OF GOEDEREN
De VZW neemt geen goederen en/of gelden in bewaring of beheer. En is ook niet aansprakelijk voor verlies
of diefstal van persoonlijke goederen van de bezoeker.
SCHADEVERGOEDING
Indien de bezoeker of de VZW nalatig zijn in het nakomen van de verplichtingen voortvloeiende uit deze
overeenkomst, het reglement van orde daarbij inbegrepen, heeft de benadeelde partij het recht van de
andere partij vergoeding te vorderen van de kosten, schade en intresten, ook van de buitengerechtelijke en
gerechtelijke kosten, waarbij ook begrepen zijn de kosten van rechtskundige bijstand ingeroepen tot
handhaving of uitoefening van hun rechten.
AANSPRAKELIJKHEID
De VZW heeft een polis burgerlijke aansprakelijkheid particulieren afgesloten dekt al de risico’s die door de
bijzondere en algemene voorwaarden bepaald zijn.
De VZW draagt geen verantwoordelijkheid voor risico’s die door deze polis niet zouden gedekt of uitgesloten
zijn.
De VZW draagt geen enkele verantwoordelijkheid, indien het bewezen is dat de bezoeker te veel
geneesmiddelen of drugs gebruikt en dit zonder of tegen het advies van de geneesheer.
De VZW wijst alle verantwoordelijkheid af inzake geld en waarden die men bij zich draagt of in het centrum
bewaart.
SLOTBEPALING
Deze overeenkomst kan gewijzigd worden met de instemming van de partijen.
Aldus in twee originelen opgemaakt en getekend te ……………………… op ………………………….
Elk der partijen verklaart een exemplaar van deze overeenkomst ontvangen te hebben.

De bezoeker(s)
Of vertegenwoordiger(s)

Voor akkoord
Handtekening namens directie

……………………………………….

………………………………………
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