
 

Zorgverleningsovereenkomst 

 

Contractspartijen 

 

1. Gegevens zorgaanbieder 

 

Naam zorgaanbieder:    RijnWaal Zorggroep 

Adres:      Gouden Appel 120 

6681 WP Bemmel 

KvK-nummer:     64992284 

Telefoonnummer :    0481-470600 

E-mail:      klant@rijnwaal.nl 

 

Bij het aangaan van deze zorgverleningsovereenkomst rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door: de heer drs. M.J.M. Hodes, voorzitter Raad van Bestuur. 

 

Hierna aangeduid als "wij" of "ons". 

 

 

2. Gegevens cliënt 

 

Voorletter(s) en achternaam:   …………………………………………………………………… 

Geboortedatum:     [dag-maand-jaar]           

Adres:      ………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

Telefoonnummer:     …………………………………………………………………… 

Email-adres:     …………………………………………………………………… 

Hierna aangeduid als "u".  

 

 

 

mailto:klant@rijnwaal.nl


 

3. Vertegenwoordiger 

 
Het is mogelijk dat u een vertegenwoordiger heeft op het moment dat u zorg gaat 

ontvangen van RijnWaal Zorggroep. Een vertegenwoordiger behartigt uw 
belangen en handelt in uw naam. Graag aankruisen of omcirkelen welke optie voor 

u van toepassing is. 
 
 

0 U heeft bij het sluiten van deze zorgverleningsovereenkomst geen 

vertegenwoordiger. 

Of 

0 U wordt bij het sluiten van deze zorgverleningsovereenkomst vertegenwoordigd 

door:  

A Curator        
B Mentor  

C Schriftelijk gemachtigde  
D Iemand anders namelijk1: ……………………………………………………………… 

 

Wij ontvangen graag van u een kopie van de beschikking van de rechtbank (bij curator of mentor) of 

schriftelijke machtiging (bij een schriftelijk gemachtigde). 

 

Gegevens vertegenwoordiger 

Voorletter(s) en achternaam:   …………………………………………………………………… 

Geboortedatum:     [dag-maand-jaar]           

Adres:      ………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

Telefoonnummer:     …………………………………………………………………… 

Email-adres:     …………………………………………………………………… 

Hierna aangeduid als "u".  

 

4. Zorgarrangement 

 
Het zorgarrangement dat wij u zullen bieden is op basis van de afgegeven 

indicatie. De wijze waarop en de mate waarin wij zorg verlenen, wordt samen met 

cliënt vastgelegd in het zorgplan (indien van toepassing). 

 

                                                           
1 De cliënt kan ook worden vertegenwoordigd worden door bijv. de echtgenoot, de geregistreerde partner of andere levensgezel 

van de cliënt of een ouder, kind, broer, zus, grootouder of kleinkind van de cliënt. 



 

 
5. Looptijd zorgverleningsovereenkomst 

 

Deze zorgverleningsovereenkomst gaat in op: [dag-maand-jaar] en wordt 

aangegaan voor: 

0 onbepaalde tijd  

0 bepaalde tijd, tot en met [dag-maand-jaar]  

 

6. De afspraken die wij met u hebben gemaakt over de door ons te 

verlenen zorg liggen vast in de: 

 

✓Zorgverleningsovereenkomst 

✓Algemene module 

 

0 Bijzondere module Zorg met verblijf (Wlz) 

0 Bijzondere module Wzd 

0 Bijzondere module MPT en VPT 

0  Bijzondere module Eerstelijns verblijf 

0 Bijzondere module Wijkverpleging 

0  Bijzondere module Thuisondersteuning 

0  Bijzondere module begeleiding (individueel of in groepsverband) 

 

Bij het sluiten van deze zorgverleningsovereenkomst geven wij u de Algemene 

module, de hierboven aangevinkte module(s) en de huisregels. U verklaart deze 

te hebben ontvangen. Wanneer er verandering optreedt in de modules waarvan u 

gebruikt maakt, zal RijnWaal Zorggroep u hiervan per brief op de hoogte stellen.  

 

6.1. Aanvullende en/of afwijkende afspraken  

Aanleveren informatie (digitaal) 

Voor nieuwe cliënten is er veel informatie beschikbaar over de dienstverlening van 

RijnWaal Zorggroep. In het kader van duurzaamheid willen wij deze informatie 

graag digitaal aanreiken, mits u hiermee akkoord gaat. Veel informatie kunt u 

vinden op onze website: www.rijnwaal.nl, onder de button rechtsboven in beeld 

‘informatie voor nieuwe cliënten’. Formulieren die ingevuld dienen te worden, 

ontvangt u per e-mail. Gaat u niet akkoord, dan zullen wij u de informatie op 

papier aanreiken. 

http://www.rijnwaal.nl/


 

Ik geef toestemming voor het digitaal aanreiken van de informatie: 

0 ja 0 nee 

 

 

 

7. Ondertekening  

 

 

Uw handtekening       Handtekening zorgaanbieder 

 

 

………………………………     …………………………………………………… 

 

of 

 

Handtekening vertegenwoordiger/schriftelijk gemachtigde ……………………………… 

 

    

 

Datum ……………………………… 

    


