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Overeenkomst Dagbesteding / WMO 
 

Naam        :  

Geboren    :  

BSN-nummer :  

Adres  :  

 

hierna te noemen "de cliënt" 

 

en 

 

Ananz, onderdeel van de St. Anna Zorggroep, gevestigd te Geldrop, ten deze 

vertegenwoordigd door de directeur, mevrouw M. van Zoom, hierna te noemen “de 

zorgaanbieder”. 

 

verklaren het volgende te zijn overeengekomen: 

 

1  De overeenkomst gaat in met ingang van (datum start dagbesteding). 

2. De dagbesteding wordt verleend op basis van de door de gemeente afgegeven 

beschikking. 

3.  De aanbieder is verplicht jaarlijks de kwaliteit van de zorg te meten en zich hierover te 

verantwoorden. Indien in dit kader persoonsgegevens van de cliënt aan derden 

worden geleverd wordt de cliënt hiervoor vooraf om zijn toestemming gevraagd. De 

zorgaanbieder ziet er bij controles op toe dat de gemeente zich houdt aan de 

van toepassing zijnde privacyregels. 

4. De cliënt is ervan op de hoogte dat een (portret)foto wordt toegevoegd aan het 

Elektronisch Cliënten Dossier (ECD).  

5.  De cliënt kan tegen betaling gebruik maken van de volgende aanvullende diensten:  

 - vervoer (uitsluitend in Geldrop-Mierlo) 

 - lunch  

 - warme maaltijd 

Indien de cliënt hiervan gebruik wil maken, verplicht hij/zij zich de kosten hiervan te 

vergoeden. De actuele prijzen staan op onze website. 

8.   De overeenkomst komt tot stand na aanvaarding van het aanbod van de 

zorgaanbieder door de cliënt zoals omschreven in deze overeenkomst ten bewijze 

waarvan beide partijen de overeenkomst ondertekenen. 

9. Deze overeenkomst eindigt in geval van: 

 a. opname van cliënt in een zorginstelling, als de cliënt daarmee komt te vallen onder 

de Wet Langdurige Zorg (WLZ) 

b. overlijden van cliënt 

 c. het stopzetten van de beschikking van de gemeente. 
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Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend op …. te Geldrop. 

 

Ondertekening door  

 

 
 
  

De cliënt      de stichting St. Anna Zorggroep 

of diens vertegenwoordiger  raad van bestuur of diens gemachtigde  

 

 

Gegevens wettelijk vertegenwoordiger, indien  

de zorgovereenkomst door hem/haar is ondertekend: 

 
Naam:……………………………… 

Adres: ……………………………….. 

Postcode: ……………………………. 

Woonplaats: …………………………. 

Telefoonnr: ……………………………. 

Emailadres: ……………………………... 

 


