2 LEARN
SPECIALISTISCHE, PSYCHOLOGISCHE & PEDAGOGISCHE BEGELEIDING

OVEREENKOM ST

BUDGETHOUDER
voorletters en achternaam

O man O vrouw

geboortedatum
straat en huisnummer
postcode en woonplaats
sofi-nummer
telefoon (mobiel)

VERTEGENW OORDIGER BUDGETHOUDER (INDIEN VAN TOEPASSING)
is er een vertegenwoordiger

O nee (Ga verder bij ‘zorginstelling’) O ja (vul hieronder de gegevens in)

voorletters en achternaam
geboortedatum
straat en huisnummer
postcode en woonplaats
sofi-nummer
O Budgethouder is jonger dan 18 jaar, ik ben verantwoordelijk als
O moeder O vader O voogd
O Ik ben gemachtigd door de budgethouder. (De budgethouder en de
gemachtigde moeten beide hun handtekening zetten bij de
ondertekening. Als de budgethouder reeds gemachtigd is hoeft
alleen de vertegenwoordiger te tekenen.)

O Ik ben benoemd tot bewindvoerder, curator of mentor. (U moet een
relatie tot de budgethouder
telefoon (mobiel)

uitspraak van de rechtbank kunnen overleggen als het zorgkantoor
of de gemeente hierom vraagt.)
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ZORGINSTELLING
naam zorginstelling

2LEARN BV

vertegenwoordiger zorginstelling

L. I. van Vuuren

functie vertegenwoordiger

Directie

straat en huisnummer

Nieuwe Achtergracht 13-III

postcode en woonplaats

1018 XV AMSTERDAM

KvK-nummer

34208748

rekeningnummer

50.70.55.489

ten name van

2 LEARN BV

telefoon

020 – 772 33 33

W ERKZAAM HEDEN
Werkzaamheden in het kader van de
AWBZ

O persoonlijke verzorging
O begeleiding
O bemiddeling

LOOPTIJD VAN DE OVEREENKOM ST
wanneer gaat de overeenkomst in

|

|

|

dag | maand | jaar

O de overeenkomst is geldig voor onbepaalde tijd
O de overeenkomst is geldig tot en met

|

|

|

W ERKTIJDEN
de zorginstelling biedt een

O variabel aantal uren
O vast aantal uren, namelijk .

. aantal uren per O week O maand

VERGOEDING
de vergoeding (excl. BTW)

aanvullende vergoeding

O is een vast maandbedrag, te weten

€.

..

O is via facturering achteraf, te weten

€.

. per uur.

O reiskostenvergoeding per begeleiding € .

..
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ONDERTEKENING
datum

|

|

|

dag | maand | jaar

bijlage (n)
handtekening budgethouder (indien van
toepassing)

handtekening vertegenwoordiger (indien
van toepassing)

handtekening 2LEARN
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W AT MET HET ONDERTEKENEN VAN DE OVEREENKOMST VERDER WORDT AFGESPROKEN
(RAADPLEEG VOOR UITGEBREIDE INFORMATIE HANDBOEK BEGELEIDING)

BETALING
De budgethouder verplicht zich ertoe de betalingen, zoals in deze overeenkomst weergegeven, binnen 14 dagen na
ontvangst van de factuur te voldoen. 2LEARN BV verplicht zich ertoe de budgethouder op de hoogte te houden van
de gewerkte uren en het in rekening brengen van of verrekenen van te veel/te weinig gewerkte uren. 2LEARN BV
behoudt zich het recht om een jaarlijkse inflatiecorrectie toe te passen op de overeengekomen tarieven.

ZIEKTE EN VAKANTIE
Bij ziekte/vakantie of andere redenen van verstek worden geen uren in rekening gebracht. Bij ziekte, vakantie of
andere redenen van verstek worden geen uren in rekening gebracht.
LET WEL: afzegging van opdrachtgever dient voor 15:00 op de voorgaande dag van de
begeleiding gedaan te worden. Wanneer de afmelding na 15:00 voor aanvang van een begeleiding
of activiteit plaatsvindt, wordt deze wel in rekening gebracht.
Afzegging dient te gebeuren bij uw begeleid(st)er via telefoon (tenzij anders afgesproken met de begeleid(st)er). Op
het moment dat de vaste begeleid(st)er door ziekte of vakantie niet in de gelegenheid is om te werken zullen wij, in
overleg, proberen vervanging te vinden.

OPZEGTERM IJN
Er geldt een opzegtermijn van een maand. In goed overleg kan de overeenkomst ook zonder opzegtermijn worden
beëindigd. De budgethouder is niet aansprakelijk voor financiële schade die 2LEARN BV lijdt door opzegging.
2LEARN BV mag de overeenkomst tussentijds opzeggen als daar gewichtige redenen voor zijn, zoals bedoeld in het
Burgerlijk Wetboek. Ook hierbij geldt een opzegtermijn van een maand en kan in goed overleg een andere
opzegtermijn worden afgesproken.

DE OVEREENKOM ST VAN OPDRACHT EINDIGT
- als 2LEARN BV de zorg overbodig of niet passend acht
- als 2LEARN BV zich niet kan vereenzelvigen met de doelen en wensen van de budgethouder ten aanzien van
de zorg

- als de budgethouder overlijdt
- als de zorginstelling failliet is verklaard of surséance van betaling is verleend
- als het zorgkantoor of uw gemeente beslist dat de budgethouder geen recht meer heeft op een
Persoonsgebonden budget

VEILIGHEID
De budgethouder en de zorginstelling zorgen er samen voor dat de zorgverlener veilig kan werken. De zorginstelling
is aansprakelijk voor geleden schade tijdens uitvoering van de werkzaamheden.

AFDRACHT SOCIALE LASTEN
De zorginstelling 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.

VERPLICHTING 2LEARN BV
- Met de ondertekening garandeert de zorginstelling dat er zorgverleners voor u beschikbaar zij voor de duur
van de overeenkomst.

- De maximale jaarlijkse tariefverhoging die de zorginstelling kan doorberekenen is gelijk aan de indexering van
het Persoonsgebonden budget voor dat jaar.

- De zorginstelling garandeert de kwaliteit van de hulp en de zorgverlener verricht zijn werk zoals van een
redelijk handelend zorgverlener verwacht mag worden. De zorginstelling moet indien van toepassing voldoen
aan de eisen die worden gesteld in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst en de Wet op
de beroepen in de individuele gezondheidszorg. De zorgverleners die bij de instelling werken verrichten hun
werk zoals dat van redelijk handelende zorgverleners verwacht mag worden.
- De zorgverlener en de zorginstelling houden alles geheim wat zij weten over de budgethouder en diens gezin,
partner of huisgenoten.
- De zorginstelling moet er bij overdracht van de werkzaamheden voor zorgen dat de benodigde gegevens
beschikbaar zijn. Dit gebeurt in overleg met de budgethouder.
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