OCMW HULSHOUT
WOONZORGCENTRUM TER NETHE
GROTE BAAN 262
2235 HULSHOUT
ERKENNINGSNUMMER: ROB: CE 2040 - RVT: VZB 2382

OPNAMEOVEREENKOMST
Tussen het OCMW van Hulshout, vertegenwoordigd door
de heer Geert Daems, burgemeester;
mevrouw Anita Van den Eynde, algemeen directeur;
EN
De heer
wordt overeengekomen wat volgt:
Artikel 1
Mevrouw
wonende te
wordt met ingang van
voor onbepaalde duur opgenomen in het Woonzorgcentrum
‘Ter Nethe’ van het OCMW van Hulshout.

WOONVOORZIENING
Artikel 2
De betrokkene wordt opgenomen op afdeling de Molen en krijgt de beschikking over een
éénpersoonskamer met nummer
.
Een interne verhuis naar een andere kamer of afdeling is slechts mogelijk mits instemming
van beide partijen. Indien omwille van ernstige redenen een interne verhuis is vereist, kan
de directeur hierom verzoeken.
Bij een verhuis wordt een nieuwe overeenkomst opgesteld.

DAGPRIJS EN SUPPLEMENTEN
Artikel 3
De dagprijs bedraagt op datum van 01/01/2019:
52,28 euro voor een éénpersoonskamer (inwoners van Hulshout)
55,72 euro voor een éénpersoonskamer (niet-inwoners van Hulshout)
92,82 euro voor twee gekoppelde kamers voor koppels (inwoners van Hulshout)
99,74 euro voor twee gekoppelde kamers voor koppels (niet-inwoners van Hulshout)
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Het OCMW van Hulshout kan jaarlijks de dagprijs aanpassen aan de index.
Elke andere verhoging is eveneens onderworpen aan de geldende prijzenreglementering.
De bewoner wordt hiervan minstens één maand vooraf verwittigd. De prijsverhoging gaat
pas in 30 dagen na het ontvangen van de brief met de prijsaanpassing. Een dergelijke
aanpassing wordt echter niet beschouwd als een wijziging van de overeenkomst.
Artikel 4
In de dagprijs zijn inbegrepen:
 verpleging en verzorging
 huisvesting in de kamer, voorzien van basismeubilair zoals beschreven in de
inventaris
 huisvestingskosten
 maaltijden
 drinkbaar water
 hotellinnen (exclusief handdoeken en washandjes)
 basispakket persoonlijke toiletartikelen (zeep, shampoo, tandpasta en wc-papier)
 incontinentiemateriaal
 verzorgingsmateriaal conform het K.B. van 10 juli 1991
 kinésitherapie voor de RVT-gerechtigde bewoner
 logopedie op voorschrift van een geneesheer-specialist
 animatie-activiteiten
 maatschappelijke begeleiding
 administratief dienstbetoon
 onderhoud individuele kamer en gemeenschappelijke ruimten
 verwarming en elektriciteitsverbruik
 TV-toestel met aangepaste afstandsbediening
 TV- en telefoonaansluiting en de kosten voor herstelling en onderhoud van deze
aansluitingen
 algemene burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering
 aansprakelijkheidsverzekering voor activiteiten in het woonzorgcentrum
In de dagprijs zijn NIET begrepen:
 medicatie
 kosten (remgelden) voor dokters, tandartsen, kinésitherapeuten voor ROB-bewoner
 kosten voor hospitalisatie, vervoerskosten (ambulance, taxi)
 laboratoriumonderzoeken en RX
 mutualiteitbijdragen en zorgverzekeringbijdragen
 verzorgingsmateriaal dat niet opgesomd is in het K.B. van 10 juli 1991
 huur van specifieke verzorgingstoestellen (persoonsgebonden), orthopedisch
materiaal
 kosten voor tandprothesen, hoorapparaten, brilmonturen en –glazen
 kosten voor persoonlijke verzorging zoals haartooi, voetverzorging (pedicure),
handverzorging (manicure), schoonheidsproducten
 specifieke animatie-activiteiten in het ontmoetingscentrum en uitstappen die een
meerkost vragen
 kosten voor was van persoonlijk linnen, droogkuis, herstelling van kleding
 abonnementskosten voor telefoon aan 0,90 euro per maand en de gesprekskosten
 abonnementskosten voor internet
 huur van kamerkluisjes, indien gewenst en beschikbaar, aan 1,00 euro per maand
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gederfd Riziv-forfait voor niet-verzekerden of verzekerden enkel voor grote risico’s
individuele en aanvullende verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor de
bewoner
sondevoeding
dranken en/of supplementaire voedingsproducten die buiten de maaltijden verstrekt
worden op individuele vraag van de bewoner
extra’s:
- fruit: 0,25 euro
- vers sap: 0,50 euro
- yoghurt: 0,15 euro
- platte kaas: 0,25 euro
- pudding: 0,10 euro

Deze persoonlijke diensten en leveringen kunnen mogelijk door het woonzorgcentrum
voorgeschoten worden ten gunste van derden. De verrekening gebeurt via de maandelijkse
factuur. Het woonzorgcentrum zal erop toezien dat deze diensten en leveringen aan de
bewoner worden aangeboden aan marktconforme prijzen.
Alle supplementen die niet vermeld staan in de overeenkomst mogen niet aangerekend
worden.
Artikel 5
Bij een tijdelijke afwezigheid of bij een opname in het ziekenhuis wordt vanaf de eerste volle
dag afwezigheid een vermindering van de dagprijs toegestaan van 4,48 euro per dag
(maaltijdkost).
Bij een reservatie vóór opname wordt de dagprijs aangerekend, verminderd met 4,48 euro
korting (maaltijdkost).
Artikel 6
Het woonzorgcentrum bezorgt de bewoner maandelijks een gedetailleerde verblijfsfactuur.
De betaling ervan dient te gebeuren binnen de 10 kalenderdagen na het ontvangen van het
factuur, en dit via overschrijving of via domiciliëring.
De betalingsformaliteiten zullen effectief gedaan worden door:


Naam:



Relatie met bewoner: -maak een keuze-



Wonende te:



Betaling via: domiciliëring
BEËINDIGING

Artikel 7
Indien de bewoner, na ondertekening van onderhavige opnameovereenkomst, zou beslissen
om af te zien van een opname in het woonzorgcentrum, dient vanaf de voorziene
opnamedatum totdat een andere bewoner voor betrokken kamer is gevonden, de dagprijs
verminderd met de maaltijdkost, betaald te worden. Het maximaal aantal aanrekenbare
kalenderdagen bedraagt in dit geval zeven.
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Artikel 8
De eerste dertig dagen van het verblijf worden gezien als proefperiode. De opzegperiode
wordt hierin, voor beide partijen, beperkt tot zeven dagen.
Artikel 9
Het OCMW en de bewoner hebben beiden het recht de overeenkomst te beëindigen, mits
het in acht nemen van een opzegtermijn. De opzeg dient te gebeuren met een ontvankelijke
betekening.
Indien de bewoner de overeenkomst wenst te beëindigen, bedraagt de opzegtermijn 30
kalenderdagen, ingaande vanaf de eerste dag volgend op de ontvankelijke betekening
(aangetekend schrijven of afgifte tegen ontvangstbewijs) ervan aan de beheersinstantie van
het woonzorgcentrum.
Indien de beheersinstantie van het woonzorgcentrum de overeenkomst wil beëindigen,
bedraagt de opzegtermijn 60 kalenderdagen, ingaande vanaf de eerste dag volgend op de
ontvankelijke betekening (aangetekend schrijven of afgifte tegen ontvangstbewijs) van de
opzegging aan de bewoner.
Gedurende deze periode blijft de volledige dagprijs verschuldigd voor de dagen gedurende
dewelke de bewoner effectief aanwezig is in het woonzorgcentrum. Voor de dagen dat de
bewoner niet effectief in het woonzorgcentrum aanwezig is, wordt een vermindering van de
dagprijs toegekend van 4,48 euro (maaltijdkost).
Indien een kamer ontruimd en opnieuw bewoond wordt binnen de opzegtermijn dan kan de
dagprijs enkel worden aangerekend tot de dag die de nieuwe bewoning voorafgaat.
Artikel 10
Bij overlijden neemt de overeenkomst onmiddellijk een einde. De familieleden beschikken
over een termijn van 5 kalenderdagen om de kamer te ontruimen. Gedurende deze termijn
wordt de dagprijs verminderd met 4,48 euro. In wederzijds overleg en mits beide partijen
daartoe uitdrukkelijk akkoord verlenen, kan van deze termijn worden afgeweken.
Als binnen deze termijn de kamer opnieuw bewoond wordt, kan de dagprijs enkel worden
aangerekend tot de dag die de nieuwe bewoning voorafgaat.
Bij het niet naleven van de termijn heeft de directeur het recht de kamer te laten ontruimen
door het personeel van het woonzorgcentrum.

BEWARING GELDEN/GOEDEREN
Artikel 11
Het beheer van gelden of goederen van de bewoner of het bewaren ervan kan in geen enkel
geval aan het woonzorgcentrum worden toevertrouwd.
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AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERINGEN

Artikel 12
Het woonzorgcentrum verzekert de risico’s van de burgerlijke aansprakelijkheid van de
bewoner (familiale verzekering).
Beide partijen ondertekenen in het opnamedossier het document ‘Verzekering burgerlijke
aansprakelijkheid voor de bewoners van woonzorgcentrum Ter Nethe’ voor kennisname.
WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

Artikel 13
Iedere wijziging aan deze overeenkomst, dient vooraf schriftelijk bekend gemaakt te worden
aan de bewoner of zijn vertegenwoordiger. De bewoner of zijn vertegenwoordiger moeten
tekenen voor ontvangst van deze wijziging. De wijzigingen kunnen pas ingaan ten vroegste
30 dagen na de schriftelijke betekening.
SLOTBEPALINGEN

Artikel 14
Het model van deze schriftelijke overeenkomst werd goedgekeurd door de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn in zitting van 02/06/2014.
Artikel 15
Het model van deze schriftelijke overeenkomst en elke wijziging ervan moeten door het
woonzorgcentrum ter beschikking en ter consultatie gehouden worden aan de inspectie van
het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid.
Artikel 16
Ondergetekende(n) verklaart/verklaren een exemplaar van de interne afsprakennota te
hebben ontvangen. Hij/zij verbindt/verbinden zich ertoe de bepalingen ervan na te leven.
Opgemaakt te Hulshout op 08/07/2019 in 2 exemplaren, waarvan één voor elke partij.
Namens het OCMW,

Algemeen directeur
A. Van den Eynde

Burgmeester
G. Daems

Handtekening bewoner / familie / vertegenwoordiger(1) (2)

handtekening laten voorafgaan door de eigenhandig geschreven woorden ‘gelezen en goedgekeurd’
indien de aanvrager wegens medische redenen niet in staat is om dit opnamecontract te handtekenen, dient dit
te geschieden door zijn gevolmachtigde
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