
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Raamovereenkomst 
 

Verpleging & Verzorging 
 

tussen 
 
 

Zelfstandig ondernemende Zorgverlener 
en 

Thuiszorg Groot Gelre BV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 



 

 
 

Ondergetekenden  

 
Thuiszorg Groot Gelre gevestigd en kantoorhoudende te Arnhem, ten deze rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door    , functie:  hierna te noemen de 
opdrachtgever 
 
en 
  
Naam: ………………………………………………………………………………………… 
Gevestigd en kantoorhoudende te ………………………………………………………… 
hierna te noemen de opdrachtnemer. 

 

In aanmerking nemende 
Dat opdrachtgever een zorgorganisatie is die in het kader van overeenkomsten met zorgkantoren in 
het kader van de AWBZ diensten verleent op het gebied van verpleging, persoonlijke verzorging en 
begeleiding individueel. Dat opdrachtgever een deel van haar zorgverlening onder AWBZ door 
opdrachtnemer als onderaannemer wil laten verzorgen; 

 Dat opdrachtnemer een Zelfstandig Ondernemende Zorgverlener is, die voor eigen rekening 
en risico zorgdiensten aanbiedt 

 Dat partijen de condities waaronder dit zal plaatsvinden in deze overeenkomst wensen vast te 
leggen.  

 
Verklaren het volgende te zijn overeengekomen: 
 

Artikel 1. Begrippen 
In deze overeenkomst gelden de navolgende begrippen en met de bijbehorende betekenissen. 

 
AWBZ : Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
 
Opdracht: Een schriftelijke opdracht, c.q. indicatie  waarin de opdrachtgever de zorgvraag 

omschrijft en de wijze waarop de geleverde zorg uren aangeleverd dienen te worden.  
 
Indicatie : Indicatiebesluit van het Centrum Indicatiestelling zorg ( CIZ) of van een gemeente.  
 
Cliënten:  Bestaande en toekomstige zorgvragers, die een indicatie hebben voor AWBZ 

naturazorg 
 
Cak:  Centraal administratiekantoor 
 
NZa:  Nederlandse Zorgautoriteit 
 
Werkgebied:    Geografisch gebied, op basis van postcodes, waarbinnen de dienstverlening van deze 
                         overeenkomst valt  
 

Artikel 2. Onderwerp van overeenkomst   
2.1 De opdrachtgever kan onder deze overeenkomst opdracht geven aan de opdrachtnemer, 

welke opdracht door de opdrachtnemer dan wordt aanvaard, om persoonlijke verzorging, 
verpleging of begeleiding individueel te verlenen, aan klanten van de opdrachtgever. 

2.2 De bepalingen in deze overeenkomst gelden ook voor vervolgopdrachten of aanvullende 
opdrachten. 

 

Artikel 3. Verplichtingen opdrachtgever 
3.1 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het sluiten van de overeenkomst(en) met de 

zorgkantoren. De opdrachtgever factureert de geleverde diensten op basis van de 
overeenkomst(en) en na declaratie van de geleverde uren door de opdrachtnemer. 



 

 
 

3.2 De opdrachtgever zal de opdrachtnemer in staat stellen de overeengekomen werkzaamheden 
uit te voeren, door al hetgeen in dat kader redelijkerwijze van opdrachtgever kan worden 
verlangd te doen. 

3.3 Opdrachtgever draagt zorg voor het aanleveren van gegevens bij het CAK 
3.4 De opdrachtgever sluit een zorgovereenkomst met de cliënt. 
3.5 De opdrachtgever geeft middels deze overeenkomst opdracht aan de opdrachtnemer tot het 

uitvoeren van de genoemde dienstverlening aan alle cliënten die via de coördinator van 
Thuiszorg Groot Gelre worden toegewezen aan opdrachtnemer.  

 

Artikel 4. Verplichtingen opdrachtnemer 
4.1  De opdrachtnemer verplicht zich te houden aan de afspraken ( art.3.1) dat  

opdrachtgever factureert aan de zorgkantoren. De opdrachtnemer levert na afloop van de 
werkweek uiterlijk op maandag aan de opdrachtgever aan een gespecificeerd overzicht van 
de geleverde uren en de geleverde functie per cliënt. 

 Op dit overzicht staat dag, datum en tijd per cliënt, paraaf van de cliënt en is  
ondertekend door de opdrachtnemer.  

4.2  De opdrachtnemer staat er jegens opdrachtgever voor in, dat hij/zij zorg draagt voor een 
deugdelijke registratie van de geleverde zorguren in het bij de cliënt aanwezige zorgdossier. 
Indien de registratie van de geleverde zorg onjuist is, dan zijn de eventuele consequenties 
voor rekening van de opdrachtnemer.  

4.3  De opdrachtnemer garandeert dat hij/zij bevoegd en bekwaam is om de juiste verplegende of 
verzorgende diensten te kunnen leveren. 

 Op verzoek van de opdrachtgever overlegt hij/zij certificaten waaruit blijkt dat hij/zij bekwaam 
is voor de opdracht 

 

Artikel 5. Geheimhouding 
5.1  De opdrachtnemer zal alle wettelijke bepalingen met betrekking tot de  

bescherming van de persoonlijke levenssfeer en privacy van cliënten in acht te nemen.  
5.2  De opdrachtnemer is gehouden alle van de opdrachtgever afkomstige informatie en 

bedrijfsgegevens en die in het kader van de uitvoering van door 
 opdrachtgever verstrekte opdracht(en) te zijner kennis zijn gekomen of  

ontwikkelde informatie is, geheim te houden. Het is de opdrachtnemer 
verboden bedoelde informatie aan de wenden voor eigen gebruik of gebruik door derden.  

5.3  De ten aanzien van de opdrachtnemer geformuleerde geheimhouding geldt evenzeer voor de 
opdrachtgever. 

 
Artikel 6. Honorering en declaratie 
6.1  De opdrachtgever betaalt aan de opdrachtnemer, de door de opdrachtnemer aan cliënten van 

de opdrachtgever verleende zorgdiensten. 
6.2  De opdrachtnemer zal wekelijks met de daarbij behorende urenregistratie aan de 

opdrachtgever een factuur doen toekomen voor de geleverde zorgdiensten conform de               
afspraken zoals die zijn gemaakt op basis van de indicatie. 

6.3  De opdrachtgever zal het verschuldigde bedrag binnen 30 dagen na afloop van de 4-weken 
periode aan de opdrachtnemer voldoen, eerst nadat het zorgkantoor de betaling aan de 
opdrachtgever heeft gedaan. 

6.4  Er is sprake van een onderaanneming, zodat de partijen van mening zijn, dat er geen BTW 
             van toepassing is. Voor het geval over bepaalde diensten BTW verschuldigd zal zijn,komt die  
             voor rekening van de opdrachtnemer. 
 

Artikel 7. Aansprakelijkheid 
7.1  De opdrachtnemer staat in voor het door hem/haar uitgevoerde deel van de  

werkzaamheden. De opdrachtnemer is jegens de opdrachtgever aansprakelijk  
voor de schade, die bij het uitvoeren van de opdracht door de opdrachtnemer of door hem/ 
haar ingeschakelde derden is veroorzaakt. De opdrachtnemer vrijwaart in deze zin de 
opdrachtgever voor aanspraken van derden ter zake van de verleende zorgdiensten. 

7.2  De opdrachtnemer draagt zorg voor een passende bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor 
de door hem/haar verleende en nog te verlenen zorgdiensten, met een minimale dekking van 



 

 
 

€1.250.000,- per gebeurtenis. De opdrachtnemer dient op eerste verzoek van de 
opdrachtgever een kopie van de lopende verzekeringspolissen te verstrekken.  

7.3  Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever voor aanspraken als gevolg van vorderingen van 
fiscaal- en/of sociaalrechtelijke aard.  

 

Artikel 8. Duur en Beëindiging 
8.1  Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de looptijd van het contract van 

opdrachtgever met het zorgkantoor. 
8.2  De opdrachtnemer of de opdrachtgever heeft het recht om deze overeenkomst  

tussentijds met onmiddellijke ingang op te zeggen indien:de wederpartij surseance van 
betaling aanvraagt of in staat van een faillissement wordt verklaard, of anderszins in een 
blijvende toestand van betalingsonmacht verkeert; sprake is van onvoorziene 
omstandigheden( daaronder begrepen wijziging van wet – en regelgeving) die niet voor 
rekening van de opzeggende partij komen en die zo ingrijpend zijn, dat van de opzeggende 
partij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid instandhouding van de overeenkomst niet 
verlangd kan worden.  

8.3  Iedere partij heeft verder het recht de overeenkomst, tussentijds op te zeggen, indien de 
andere partij na aanmaning en ingebrekestelling niet haar verplichtingen zoals genoemd in 
deze overeenkomst nakomt, waaronder mede wordt verstaan het maken van fouten bij het 
registreren, administreren van de geleverde zorg en/of het beschadigen van de goede naam 
van de ander.  

8.4  Indien en zodra deze overeenkomst eindigt, zal de opdrachtnemer gedurende  
vijftien jaar de administratieve gegevens zoals de urenregistratie bewaren. 
 

Artikel 9. Overige bepalingen 
9.1  Wijzigingen van en/of aanvullingen op deze overeenkomst kunnen uitsluitend  

schriftelijk door partijen worden overeengekomen. 
9.2  Indien enige bepaling van deze overeenkomst nietig is dan wel vernietigd wordt, zullen de 

overige bepalingen van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe 
bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, 
waarbij zo veel mogelijk het doel van de strekking van de nietige c.q vernietigde bepalingen in 
acht wordt genomen. 

 

Artikel 10. Rechtskeuze en toepasselijke rechter 
10.1  Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
10.2  Alle geschillen die tussen partijen uit deze overeenkomst voortvloeien, zullen  

worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem. 
 
 

 

Aldus overeengekomen te Arnhem d.d. ………………en in tweevoud ondertekend. 
 
 
Opdrachtgever      Opdrachtnemer 
Naam:                     Naam: 
Functie:       Functie: 
Handtekening      Handtekening 
 
 
Namens Thuiszorg Groot Gelre 


