Hulpverleningsovereenkomst Yunio thuisbegeleiding
Stichting Yunio
Postbus 123
7050 AC Varsseveld
Handelsregister 09110174
Bij het aangaan van deze overeenkomst vertegenwoordigd door de eerste huisbezoeker
thuisbegeleiding de heer/mevrouw
en
Naam
Adres
Postcode en woonplaats
Geboortedatum
BSN nummer
Identiteitsbewijs

Nummer ID bewijs
Geldig tot
Klantnummer
Vertegenwoordigd door
Naam
Adres
Postcode en woonplaats
Aard van de vertegenwoordiging:

: [client/initialen] [client/achternaam]
: [client/adres/straat] [client/adres/nummer]
: [client/adres/postcode] [client/adres/plaats]
: [client/gbdatum]
: [client/bsn]
Paspoort
Identiteitsbewijs
Rijbewijs
Vreemdelingen document
:
:
:
[client/nummer]

:
:
:
Moeder
Vader
Curatele
Bewindvoering
Mentorschap
Anders ....

.

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:
Aanvang en duur overeenkomst
De overeenkomst gaat in op
Hulpverlening
De afspraken en doelen van de thuisbegeleiding worden vastgelegd in een hulpverleningsplan. Het
hulpverleningsplan kan – in goed overleg met de klant - tussentijds worden aangepast als de
hulpverleningssituatie daartoe aanleiding geeft.
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Gebruik persoonsgegevens
De klant geeft toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens van de klant door Yunio en
derden voor de verplichte meting van inhoudelijke kwaliteitsindicatoren en ten behoeve van materiële
controles door zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten met inachtneming van de geldende
regels.
Akkoordverklaring
De klant gaat akkoord dat de thuisbegeleider (of diens vervanger), in voorkomende situaties en in het
belang van de hulpverlening klantgegevens bespreekt en/of uitwisselt met andere hulpverlenende
instanties.
Deze toestemming geldt voor (aankruisen wat van toepassing is):
voor alle hieronder genoemde instanties
of alleen voor:
Huisarts
Jeugdzorg
politie
maatschappelijk werk

Yunio JGZ
crisisopvang
GGZ/GGnet
Gemeente

Raad voor de kinderbescherming
Voogdij-instelling
onderwijsinstelling

andere, namelijk
Deze toestemming geldt tot het einde van de hulpverlening.
Met de ingewonnen en te verstrekken informatie zal door Yunio vertrouwelijk worden omgegaan,
conform het privacyreglement.
Naleving van het hulpverleningsplan
Als de klant voor een bepaalde periode of bepaald moment geen begeleiding wenst te ontvangen,
meldt de klant dit uiterlijk 48 uur van tevoren aan Yunio thuisbegeleiding. Doet de klant dit niet, dan
kan Yunio kosten in rekening brengen, tenzij de klant kan aantonen dat als gevolg van overmacht men
niet in staat was zich tijdig af te melden.
Tijdregistratie
Yunio thuisbegeleiding is wettelijk verplicht een tijdregistratie bij te houden van de begeleiding die zij
levert.
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Verzekering
Yunio is verzekerd tegen bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid. Yunio is in geval van een
toerekenbare tekortkoming voor schade aansprakelijk voor zover de vergoeding in het desbetreffende
geval onder deze verzekering wordt uitbetaald te vermeerderen met het eigen risico dat volgens de
verzekering voor rekening komt van Yunio.
Algemene leveringsvoorwaarden
Voor alle diensten van Yunio gelden leveringsvoorwaarden, conform algemene voorwaarden voor
zorg zonder verblijf van Actiz en BTN april 2010. Deze kunnen worden opgevraagd bij ons algemeen
informatienummer 0900 – 8856 (10 ct/min).
Beëindiging overeenkomst
De overeenkomst kan (tussentijds) door de klant of Yunio worden beëindigd door de overeenkomst
schriftelijk op te zeggen zoals omschreven in de artikelen 29 tot en met 32 van de Algemene
Voorwaarden voor zorg zonder verblijf.
In geval van een indicatie eindigt de overeenkomst van rechtswege op de einddatum zoals vermeld in
het laatst afgegeven indicatiebesluit.
Varsseveld, a 20

De heer / mevrouw

De heer / mevrouw

Klant/vertegenwoordiger

Yunio thuisbegeleiding
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