
 
 
ZORGOVEREENKOMST VAN OPDRACHT 
 
Ter regeling van de voorwaarden waaronder overeenkomsten van opdracht tot het verrichten van 
zorgdiensten tot stand komen.  
 
De ondergetekenden:  
 
Naam: Nikki Jöris 
Geboren: 02-7-1989 
Adres: Pastoor van Ervenstraat 29 
BSN: 011710603 
IBAN: NL82KNAB0259010545 
Te dezen handelend onder de naam: Zorgcentrum Het Leefhuis 
Ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 74709143 
hierna te noemen  “Opdrachtnemer”;  
 
 
de heer/mevrouw: 
geboren op: 
te: 
wonende te: 
hierna te noemen: “Opdrachtgever”, 
 
Partijen een opdrachtovereenkomst wensen te sluiten waarbij zij aangeven onder welke condities 
partijen elkander hebben gecontracteerd, inhoudend dat Opdrachtnemer voorafgaande aan de 
daadwerkelijke zorgverlening afspreekt met Opdrachtgever tegen welke prijs Opdrachtnemer 
daadwerkelijk de intentie heeft Zorg in natura te verlenen. 

 
Partijen op basis van de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever een 
overeenkomst van opdracht tot stand willen kunnen laten komen voor de daadwerkelijk te 
verlenen Zorg die voldoet aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). 
 
Opdrachtnemer aan te merken is als solistisch werkende zorgverlener als bedoeld in de Wkkgz; 
 
Opdrachtnemer meerdere Opdrachtgevers (bijvoorbeeld meerdere rechtstreekse cliënten en 
zorginstellingen) heeft; 
 
Komen overeen als volgt:  
 
1. Op deze Overeenkomst is van toepassing – en daarvan maakt een onlosmakelijk en integraal 
onderdeel uit – de Algemene Voorwaarden zzp’er in de zorg, waarvan een exemplaar aan deze 
overeenkomst is gehecht. Met het ondertekenen van deze overeenkomst erkent Opdrachtgever 
een exemplaar van de Algemene Voorwaarden te hebben ontvangen.  
 
2. Opdrachtnemer verleent de opdracht, welke de Opdrachtnemer hierbij aanneemt, om bij klant, 
de navolgende, zorgdiensten te verlenen: Kleur het bolletje dat van toepassing is. 

o Ambulante zorg; 
o Naschoolse opvang; 
o Buitenschoolse opvang; 
o Individuele begeleiding; 
o Dagbesteding Senioren; 



 
 

o Dagbesteding Junioren; 
o Weekendopvang; 
o Woonbegeleiding. 

 
 
3. Deze opdracht gaat in per _____________(datum) en wordt aangegaan voor de duur van 
______________ Voortijdige opzegging conform artikel 7 van de Algemene voorwaarden is 
onverkort van toepassing. De Opdrachtnemer verplicht zich om binnen 2 werkdagen na 
ondertekening van deze overeenkomst met de te verlenen zorgdiensten te hebben aangevangen 
op de door de Klant gewenste dag(en) en tijdstip(pen).  
 
4. Opdrachtnemer zal indien van toepassing samen met de Klant / diens wettelijk 
vertegenwoordiger en/of huisarts en (de zorgcoördinator van) Opdrachtgever een Zorgleefplan 
opstellen en regelmatig bijhouden conform de daarop van toepassing zijnde regelgeving.  
Daarnaast maakt Opdrachtnemer verplicht gebruik van de voor de verlening van Zorg in natura 
vereiste onderdelen uit het kwaliteitssysteem dat Opdrachtgever hanteert.  
 
5. Partijen zijn betreffende deze opdracht voor de navolgende diensten de navolgende tarieven 
overeengekomen:  
____________________________________________(afgesproken tarfief). 
Indien de overeenkomst van opdracht voortduurt na het einde van een kalenderjaar kunnen 
partijen de tarieven voor het nieuwe kalenderjaar overeenkomen, welke dan schriftelijk zullen 
worden vastgelegd.  
Voor wat betreft de verdere regels van vergoeding en betaling wordt verwezen naar artikel 4 van 
de Algemene Voorwaarden Zorgcentrum Het Leefhuis 
 
6. De partijen beogen geen arbeidsovereenkomst aan te zoals genoemd in artikel 3 lid 6 van de 
Algemene Voorwaarden Zorgcentrum Het Leefhuis. 
 
 
Aldus overeengekomen en opgemaakt te  
 
 
 
 
Plaats__________________ 
 
Datum__________________ 
 
 
 
 
Opdrachtgever     Opdrachtnemer  
 
    
 
 
 


