Chapeau Woonkring Tilburg
Woonkringen

Individueel Zorgcontract
De ondergetekenden:
1.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Buro MAKS B.V., gevestigd
te Tilburg, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar voorzitter van de raad
van bestuur mevrouw P.A. Timmermans-Willemstein, hierna te noemen 'Zorgverlener',

2.

De heer/mevrouw <naam en voorletters>, geboren de <geboortedatum> te
<geboorteplaats>, Burgerservicenummer <BSN>, hierna te noemen 'Cliënt',

3.

Stichting Chapeau Woonkring Tilburg, statutair gevestigd te ‘s-Hertogenbosch en
kantoor houdende te Tilburg aan de Burg. van Meursstraat 20, vertegenwoordigd door
haar voorzitter de heer F.K. Bouwmeester en haar bestuurslid de heer L. Hamers, hierna
te noemen: 'Chapeau',

hierna tezamen ook genoemd 'Partijen',
In aanmerking nemende:
•
Tussen Cliënt en Chapeau is een Zorg/Huurovereenkomst gesloten, waarin de
voornaamste bepalingen zijn vastgelegd omtrent de levering van zorg- en
woondiensten, waarop de Cliënt krachtens die overeenkomst aanspraak kan maken;
•

Voor een overzicht van de overwegingen die tot het sluiten van deze overeenkomst
hebben geleid, wordt verwezen naar de overwegingen van de bedoelde Zorg/
Huurovereenkomst; de betreffende overwegingen worden hier als woordelijk herhaald
en ingelast beschouwd;

•

Chapeau heeft met Zorgverlener een overeenkomst (de Raamovereenkomst
Zorgverlening) gesloten voor de verlening van individuele en collectieve zorg aan de
bewoners van de Woonkring;

•

Cliënt heeft uitdrukkelijk te kennen gegeven gebruik te willen maken van de
mogelijkheden die een met Chapeau en Zorgverlener te sluiten Zorgcontract biedt en
daartoe, binnen het kader van de tussen Cliënt en Chapeau gesloten Zorg/
Huurovereenkomst, deze overeenkomst te willen aangaan;

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

1. Definities
Voor de definities van de in deze overeenkomst opgenomen termen wordt verwezen naar de
definities als opgenomen in de Raamovereenkomst Zorgverlening, aan Partijen voldoende
bekend, welke definities hier als woordelijk herhaald en ingelast worden beschouwd.

2. Levering, aanvaarding en betaling van zorg
2.1.

Voorwaarde voor het aangaan van deze overeenkomst is dat tussen de Cliënt en de
Zorgverlener een Individueel Begeleidingsplan is overeengekomen. Het Individueel
Begeleidingsplan is gebaseerd op het Behandelplan van de Cliënt. Dit Behandelplan
wordt, in de mate waarin dit nodig of gewenst is, opgevoerd in het door Zorgverlener en
Cliënt gezamenlijk op te stellen Individueel Begeleidingsplan (IP). Dit Individueel
Begeleidingsplan is voor de Zorgverlener het uitgangspunt voor de levering van zorg
en dienstverlening.

2.2.

Met het sluiten van deze overeenkomst verplicht Zorgverlener zich, aan Cliënt de zorg
en dienstverlening te leveren als uitgewerkt in het IP, dat naast het Behandelplan
gezamenlijk wordt vastgesteld.
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2.3.

Met het sluiten van deze overeenkomst verplicht Cliënt zich, de zorg en dienstverlening,
als vastgesteld in het Individueel Begeleidingsplan, te aanvaarden en zich te gedragen
naar de in dat plan opgenomen richtlijnen.

2.4.

De Cliënt is verplicht de zorg en begeleiding waarvoor hij is geïndiceerd uitsluitend in te
kopen bij Zorgverlener. Indien de Cliënt handelt in strijd met dit uitgangspunt, kan
Zorgverlener aan Chapeau verzoeken de Zorg/Huurovereenkomst te beëindigen.
Zorgverlener is niettemin gerechtigd aan Cliënt desverzocht de inkoop van
huishoudelijke hulp of andere diensten elders toe te staan.

2.5.

Cliënt is verplicht de kosten van de zorg en begeleiding, waaronder de kosten van het
medegebruik van de voor gemeenschappelijk gebruik bestemde ruimten, aan de
Zorgverlener te betalen, op de wijze, de datum en de tijdstippen als tussen Cliënt en de
Zorgverlener nader is overeengekomen.

3. Huisregels
Ten aanzien van de bewoning door Cliënt en andere bewoners van de Woonkring geldt een
aantal huisregels, als opgenomen in de bijlage bij deze overeenkomst. Cliënt verklaart
uitdrukkelijk, door ondertekening van deze overeenkomst, zich aan die huisregels te zullen
houden.
In overleg tussen de Kringraad, Chapeau en de Zorginstelling kunnen deze huisregels
tussentijds worden gewijzigd. De gewijzigde huisregels mogen niet in strijd zijn met deze
overeenkomst, de Individuele Zorgovereenkomst, de Raamovereenkomst Zorgverlening, de
Zorg/Huurovereenkomst of de daarmee verbonden Algemene Huurvoorwaarden.

4. Opzeggingsgronden
Deze overeenkomst kan door Cliënt uitsluitend worden opgezegd met gelijktijdige opzegging
van de tussen Cliënt en Chapeau geldende Zorg/Huurovereenkomst en voor zover van
toepassing met inachtneming van de in die overeenkomst geldende termijnen.
Indien de Zorgindicatie van Cliënt is vervallen, danwel deze zodanig is gewijzigd, dat Cliënt
redelijkerwijs niet meer tot de doelgroep van Chapeau kan worden gerekend, kan deze
overeenkomst door Zorgverlener worden opgezegd, mits na overleg met Chapeau en met
inachtneming van een opzegtermijn die niet korter zal zijn dan die geldt krachtens de tussen
Cliënt en Chapeau gesloten Zorg/Huurovereenkomst,.
Deze overeenkomst kan door Zorgverlener voorts worden opgezegd met inachtneming van
een opzegtermijn van één maand op grond van een of meer van de volgende gewichtige
redenen:
4.1.

Indien Cliënt, ondanks regelmatige aansporing, weigerachtig blijft het Individueel
Begeleidingsplan op een voor Zorgverlener aanvaardbare wijze na te leven;

4.2.

Indien Cliënt ernstig grensoverschrijdend gedrag vertoont, zoals het voorhanden
hebben, het verhandelen of het gebruik van (soft)drugs in de breedste zin van het
woord, agressie, intimidatie, diefstal, vernieling, excessief alcoholgebruik, of in geval
van wanbetaling;

4.3.

Op grond van een van de andere gewichtige redenen als genoemd in de Zorg/
Huurovereenkomst en/of de Raamovereenkomst Zorgverlening tussen Chapeau en
Zorgverlener.

5. Geschillenregeling
5.1.

Indien zich ten aanzien van deze overeenkomst een geschil voordoet, verbinden
Partijen zich tot het voeren van overleg. Een geschil wordt aanwezig geacht zodra één
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der Partijen schriftelijk aan de andere Partij verklaart dat dit het geval is. Indien een der
Partijen daarom verzoekt, zal ten behoeve van dit overleg door Partijen een
bemiddelaar worden aangewezen, die het overleg voorzit.
5.2.

Nadat overleg als in lid 1 bedoeld niet binnen vier weken na schriftelijke melding van
het geschil tot een voor beide Partijen aanvaardbare oplossing heeft geleid, en
behoudens in het geval Partijen uitdrukkelijk mochten besluiten tot het voeren van
arbitrage dan wel het inwinnen van een bindend advies, is ieder van Partijen gerechtigd
het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

5.3.

De in lid 1 genoemde verplichting tot het voeren van overleg ingeval van een geschil
laat onverlet het recht van partijen om in geval de omstandigheden noodzaken tot
spoedeisende maatregelen zich te wenden tot de voorzieningenrechter van de
bevoegde rechtbank.

Aldus is overeengekomen en getekend, te <plaatsnaam>, de

Stichting Chapeau Woonkring Tilburg

Buro MAKS BV

F.K. Bouwmeester (voorzitter)

P.A. Timmermans-Willemstein, vz. rvb
Cliënt

L. Hamers (bestuurslid)

<naam cliënt>
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Bijlage A. Huisregels
De Huisregels zijn van toepassing op elk van de bewoners van de Woonkring. Het doel van de
Huisregels is bij te dragen aan het sociaal, prettig en veilig met elkaar kunnen wonen van alle
bewoners van de Woonkring.

Algemeen
Samen met de Begeleiding ben je verantwoordelijk voor het schoonhouden van je woning.

Veiligheid
•

Als het brandalarm blijft afgaan, ga je direct naar de afgesproken verzamelplaats.

•

Je mag in bed niet roken.

•

Je laat geen vuilniszakken of andere spullen op de gang / galerij staan.

Bezoek
Bezoek ontvang je in principe in je eigen woning, wel moet het mogelijk zijn dat de algemene
ruimten en de voor gemeenschappelijk gebruik bestemde ruimten gezien mogen worden door
bezoek, dit wel in overleg met de daar aanwezige bewoners.

Melden
•

Wanneer je 's avonds het gebouw verlaat meld je dit aan de Begeleiding. Na 22:30 uur is
het niet nodig om opnieuw aan te melden.

•

Wanneer je ergens gaat logeren, geef je dit door aan de Begeleiding.

•

Logés in de eigen woning zijn toegestaan, voor maximaal 3 nachten per week en
uitsluitend in overleg met de Begeleiding.

Ruimten voor gemeenschappelijk gebruik
•

De ruimten voor gemeenschappelijk gebruik zijn open van 08:00 uur tot 22:00 uur.

•

Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat vanuit de ruimten voor gemeenschappelijk gebruik
dingen worden meegenomen naar de eigen woning, zoals een pak melk of glazen.

•

Of de TV aan of uit gaat en de keuze van het programma wordt door de aanwezige
bewoners in onderling overleg bepaald.

•

Iedereen ruimt zijn eigen gebruikte servies op, zet dit bijvoorbeeld in de vaatwasser.

•

Alcoholgebruik is in de voor gemeenschappelijk gebruik bestemde ruimten slechts
toegestaan gedurende het weekeinde, dat wil zeggen van vrijdagavond tot en met
zondagavond, en tijdens algemeen erkende feestdagen.

•

Alcoholgebruik is alleen toegestaan wanneer dit niet leidt tot overlast of
gezondheidsproblemen met betrekking tot medicatiegebruik.

•

In de algemene ruimten mag uitsluitend wierook aangestoken worden, mits dit geen
overlast veroorzaakt aan andere bewoners.

•

n de voor gemeenschappelijk gebruik bestemde ruimten wordt niet gerookt. Roken is
uitsluitend toegestaan in de eigen woning.

Gedrags- en omgevingsafspraken
•

Bewoners mogen elkaar en omwonenden geen overlast bezorgen zoals geluidsoverlast.

•

We houden van een gezellige sfeer en gaan op een respectvolle manier met elkaar om.
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•

Drugsgebruik en handel in drugs, medicijnen of andere volgens de wet verboden middelen
zijn in de Woonkring en naaste omgeving niet toegestaan.

•

Je zorgt ervoor dat je je medicatie inneemt volgens de afspraken die zijn gemaakt met je
Behandelaar.

Maaltijden
Bewoners die daar prijs op stellen, stellen wekelijks gezamenlijk een menulijst op. Iedere
bewoner kan aangeven of hij/zij wil koken, c.q. van de maaltijden gebruik wil maken en op
welke dagen.

Huisdieren
Huisdieren kunnen in overleg met de bewoners van de Woonkring, je Kringouder en de
Begeleiding aangeschaft worden. De bewoner moet in staat zijn zelfstandig zijn huisdier te
verzorgen, ook financieel.
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