
Zorgverleningsovereenkomst 

 

Zorgverleningsovereenkomst Pieter Raat versie 28 maart 2022                                                                    1 
 

Contractspartijen 

 

De Pieter Raat Stichting 

Dolomiet 2 

1703 DX Heerhugowaard 

KvK nummer 41241550 

T 072 5767200 

E info@dprs.nl 

Bij het aangaan van deze zorgverleningsovereenkomst rechtsgeldig vertegenwoordigd door:  

mevrouw G. Kasten, bestuurder. Hierna te aangeduid als “wij” en “ons”.   

En  

keuze maken dhr. of mw.  

voorletters en achternaam 

geboortedatum 

telefoonnummer 

E-mailadres 

BSN 

Hierna aangeduid als “u”.  

Vertegenwoordiger 

 

0 U heeft bij het sluiten van deze zorgverleningsovereenkomst geen vertegenwoordiger. 

0 U wordt bij het sluiten van deze zorgverleningsovereenkomst vertegenwoordigd door:  

A. Uw wettelijke vertegenwoordiger, die door de rechtbank is benoemd als:  

0 curator       0 mentor 

Wij ontvangen graag van u een kopie van de beschikking van de rechtbank. 

B. U wordt bij het sluiten van deze zorgverleningsovereenkomst vertegenwoordigd door: 

0 schriftelijk gemachtigde      

Wij ontvangen graag van u een kopie van de schriftelijke machtiging. Indien niet aanwezig kunt u  

deze bij de inhuizing opmaken.   

keuze maken dhr. of mw.  

voorletters en achternaam 

straat en huisnummer 

postcode en woonplaats 

telefoonnummer 

E-mailadres 

 

 

Hierna (tezamen) aangeduid als ''u'' 

https://dprs.iprova.nl/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=00f332db-129f-4658-a417-c8df4c7cd02f
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1. Zorgarrangement 

Het zorgarrangement dat wij u op basis van deze zorgverleningsovereenkomst 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. 

2. 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 

3. De afspraken die wij met u hebben gemaakt over de door ons te verlenen zorg liggen vast in de: 

 

✓ Zorgverleningsovereenkomst 

✓ Algemene module 

o Bijzondere module Zorg met verblijf (Wlz) 

o Bijzondere module Wzd 

o Bijzondere module MPT en VPT 

o Bijzondere module Eerstelijns verblijf 

o Bijzondere module Wijkverpleging 

 

Bij het sluiten van deze zorgverleningsovereenkomst geven wij u de Algemene module en de 

hierboven aangevinkte module(s). U verklaart deze te hebben ontvangen.  

Ondertekening  

 

dag-maand-jaar 

         

 

 

Uw handtekening         

of 

Handtekening vertegenwoordiger/schriftelijk gemachtigde  Gabriel Kasten, bestuurder 


