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Zorgleveringsovereenkomst 
Geriatrische Revalidatiezorg 

 
Stichting Zorginstellingen Pieter 

van Foreest  
 
 

 
Zijn onderstaande verplichte onderdelen ingevuld? 

 Datum ondertekening, pag. 5 

 Handtekening onder de ZLO van cliënt en/of diens vertegenwoordiger, pag. 5 
(Let op: bij ondertekening door vertegenwoordiger te allen tijde het machtigingsformulier 
invullen).  
 
Zijn de algemene voorwaarden verstrekt? 

 Algemene Voorwaarden met verblijf 

 Alleen bij GRZ in ambulante vorm: Algemene voorwaarden zonder verblijf 
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Zorgleveringsovereenkomst Geriatrische Revalidatiezorg 

Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest 
 

Partijen 
 
1. Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest gevestigd te Delft, rechtsgeldig 

vertegenwoordigd A.A.H.M. de Bresser, bestuurder 
 
hierna te noemen Pieter van Foreest  
 
en  
 

2.  
 

Naam:        

Geboortedatum       

Geslacht       

Straat en huisnummer       

Postcode        

Woonplaats       

BSN       

Telefoonnummer       

E-mail       

IBAN       

Zorgverzekeraar       

 
     hierna te noemen cliënt   
 

verklaren het volgende te zijn overeengekomen 

 
Artikel 1 Zorgverlening 
1. Pieter van Foreest levert aan de cliënt geriatrische revalidatiezorg.  

 
2. Bij aanvang van de zorgverlening bespreekt de specialist ouderengeneeskunde de te 

verlenen zorg en de te behalen revalidatiedoelen met de cliënt. 
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3. Er wordt een revalidatieplan opgesteld onder 
verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde. 
 

4. Gedurende de looptijd van deze overeenkomst bespreken de specialist 
ouderengeneeskunde en de cliënt het revalidatieplan zo vaak als redelijkerwijs nodig is.  
 

5. Het revalidatieplan maakt onderdeel uit van deze overeenkomst.  
 

6. De algemene leveringsvoorwaarden voor zorg met verblijf maken onderdeel uit van deze 
overeenkomst.  De bepalingen uit de algemene voorwaarden met verblijf die betrekking 
hebben op het zorgleefplan en de indicatie c.q. indicatiestelling en de artikelen 9-lid 3, artikel 
24-lid 2, tweede volzin, artikel 27-lid 2, artikel 33, artikel 34-lid 4 eerste volzin na ‘zijn 
verwijderd’ en tweede volzin, artikel 35, artikel 36 maken geen deel uit van deze 
overeenkomst.  
Indien de cliënt in aanmerking komt voor GRZ in ambulante vorm, dan zijn de Algemene 
Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van toepassing m.u.v. de bepalingen die betrekking 
hebben op het zorgleefplan en de indicatie c.q. indicatiestelling en de artikelen 9-lid 3, artikel 
29, 30 en 31 maken geen deel uit van deze overeenkomst.   
De cliënt bevestigt hierbij dat hij/zij de algemene voorwaarden heeft ontvangen.  
 

7. De overeenkomst komt tot stand na aanvaarding van het aanbod van de Pieter van Foreest 
door de cliënt zoals omschreven in deze overeenkomst ten bewijze waarvan beide partijen 
de overeenkomst ondertekenen. 

 

Artikel 2 Vertegenwoordiging 
In het geval de cliënt geen wettelijk vertegenwoordiger (curator, bewindvoerder, mentor) heeft, 
wordt de cliënt verzocht binnen een maand na het aangaan van de zorgleveringsovereenkomst 
een persoon schriftelijk te machtigen om hem/haar te vertegenwoordigen in situaties waarin 
hijzelf/zijzelf niet of onvoldoende in staat zal zijn om zijn belangen van materiële of immateriële 
aard te behartigen.  
 

Artikel 3 Aanvullende afspraken (indien van toepassing) 
1. Voor zolang het naar het oordeel van de specialist ouderengeneeskunde niet verantwoord is 

dat de cliënt thuis woont, stelt Pieter van Foreest de cliënt een kamer ter beschikking op een 
locatie.  
 

2. De cliënt zal de hem ter beschikking gestelde kamer en de daarin aanwezige inventaris in 
goede staat achterlaten op de dag van beëindiging van het verblijf in de locatie. 
 

3. Aanvullende afspraken op zorg- en/of dienstverlening kunnen tegen betaling worden 
overeengekomen met cliënt of cliënt sluit daarvoor een abonnement af. De cliënt verplicht 
zich de kosten hiervan te vergoeden. 
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Artikel 4 Kwaliteitsonderzoeken en toestemming gebruik gegevens 

1. Pieter van Foreest houdt regelmatig kwaliteitsonderzoeken onder haar cliënten. Voor 
deelname aan deze onderzoeken wordt toestemming gevraagd.  
 

2. Pieter van Foreest is verplicht jaarlijks de kwaliteit van zorg te meten en zich hierover te 
verantwoorden. De gegevens van de metingen van zorginhoudelijke indicatoren worden 
gebruikt voor interne kwaliteitsverbetering. Pieter van Foreest zal gegevens van de cliënt 
alleen geanonimiseerd verstrekken aan derden.  
 

3. De zorgverzekeraar mag via controles van een aantal zorgdossiers nagaan of de door de 
instelling in rekening gebrachte kosten terecht zijn (materiële controle). Pieter van Foreest 
geeft daartoe inzage in de door de zorgverzekeraar aangegeven zorgdossiers van cliënten  
en ziet erop toe dat de zorgverzekeraar zich houdt aan de van toepassing zijnde 
privacyregels.    
 

 
Artikel 5 Duur van de overeenkomst 
1. De overeenkomst gaat in met ingang van  ..      en wordt gesloten voor bepaalde tijd, te 

weten maximaal zes maanden (behoudens verlenging), of zoveel korter als verantwoord is. 
 

2. De specialist ouderengeneeskunde bepaalt de ontslagdatum c.q. de datum waarop de 
behandeling eindigt, na deze met de cliënt besproken te hebben en deelt deze tijdig mee 
aan de cliënt.  
 

3. Deze overeenkomst eindigt: 
a. door overlijden van de cliënt; 
b. op de datum waarop naar de mening van de specialist ouderengeneeskunde 

beëindiging van de behandeling verantwoord is; 
c. als de cliënt de behandeling beëindigt; 
d. 42 dagen na de laatste behandeling; 
e. na maximaal zes maanden, tenzij de zorgverzekeraar van de cliënt toestemming heeft 

gegeven voor verlenging van de duur van de geriatrische revalidatiezorg; 
door opzegging door Pieter van Foreest op basis van gewichtige redenen, zoals bedoeld 
in artikel art. 7:460 BW, waaronder mede wordt begrepen de omstandigheid dat naar het 
oordeel van de specialist ouderengeneeskunde duidelijk is geworden dat het doel van de 
behandeling niet (tijdig) gehaald zal worden, mits de zorgaanbieder: 
* het voornemen tot opzegging met de cliënt besproken heeft; 

* de cliënt een passend alternatief aanbiedt; 

* de cliënt op de mogelijkheid heeft gewezen een klacht in te dienen over de 

opzegging; 

* een redelijke opzegtermijn in acht neemt.  
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Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend. 
 
Datum: ..       
 
 
De cliënt * Namens Stichting Zorginstellingen 

Pieter van Foreest 
  
 
 
A.A.H.M. de Bresser 
bestuurder 

 
 
 
(Wettelijk) vertegenwoordiger*  

  
 
 
. 

 
 
  
(Wettelijk) vertegenwoordiger* 
 
 
 
 

 
. 

 
*Er is minimaal één handtekening nodig van de cliënt of een (wettelijk) vertegenwoordiger. Er 
kunnen meerdere handtekeningen staan in het geval de vertegenwoordiging gesplitst is in 
materiële zaken en immateriële zaken.  
 
 
 
 
 
 

 
 

 


