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ALGEMENE VOORWAARDEN 

Algemene afspraken  

- De zorginstelling garandeert dat zorgverleners beschikbaar zijn voor de duur van 

de overeenkomst.  

- De maximale jaarlijkse tariefverhoging die de zorginstelling kan doorberekenen 

is gelijk aan de indexering van het budget voor dat jaar.  

- De zorginstelling garandeert de kwaliteit van de hulp en de zorgverlener verricht 

zijn werk zoals van een redelijk handelend zorgverlener verwacht mag worden. De 
instelling voldoet indien van toepassing aan de eisen die worden gesteld in de Wet 

op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst en de wet op de beroepen in de 

individuele gezondheidszorg en de beroepscodes.  

 

Ziekte zorgverlener  

- De zorginstelling zorgt er bij overdracht van de werkzaamheden voor dat de 

benodigde gegevens beschikbaar zijn. Dit gebeurt in overleg met de budgethouder.  

 

Geheimhouding  

- De zorginstelling verplicht de zorgverlener, alles geheim te houden wat hij of zij 

weet of te weten komt over de budgethouder en diens gezin, partner of 

huishouden.  

 

Ziekte zorgverlener  

- Bij ziekte wendt de zorgverlener zich tot de zorginstelling voor eventuele 

loonaanspraken. De zorginstelling waarborgt de zorgcontinuiteit door een andere 

zorgverlener voor de budgethouder te verzorgen.  

 

Wie er verantwoordelijk is voor de veiligheid  

- De budgethouder en de zorginstelling zorgen er samen voor dat de zorgverlener 

veilig kan werken. De zorginstelling is aansprakelijk voor eventueel door de 

zorgverlener, budgethouder of derde geleden schade tijdens uitvoering van de 

werkzaamheden door de zorgverlener.  
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Wie de sociale lasten afdraagt  

- De zorginstelling is als werkgever van de zorgverlener verantwoordelijk voor de 

afdrachten van loonbelasting, sociale verzekeringspremies en andere inhoudingen 

of afdrachten waartoe de zorginstelling verplicht is op grond van de wet of CAO.  

 

Wel of geen BTW  

- Koopt u vervoer of bemiddeling in, dan kan daarover BTW worden geheven. 

Betreft het andere zorg, dan mag dit niet. Bewaar de facturen, want deze kunnen 

door uw budgetverstrekker worden opgevraagd.  

 

Waar moet een declaratie aan voldoen  

- Een (uren)declaratie moet de volgende specificaties bevatten: 

• Naam budgethouder 

• Burgerservicenummer (BSN) of klantnummer SVB of adres budgethouder  

• Welke zorg er is verleend   

• Op welke dagen er is gewerkt  

• Het aantal te betalen uren   

• Het uurtarief zoals vermeld in de zorgovereenkomst   

• Naam zorgverlener 

• Adres zorgverlener 

• KvK-nummer zorgverlener  

De periode waarover gedeclareerd wordt, moet al verstreken zijn. Vooraf 
declareren is dus niet mogelijk. Binnen zes weken na de maand waarin de zorg is 

verleend moet de zorgverlener de gewerkte uren en onkosten declareren bij de 

budgethouder. Let op: over zorg mag geen BTW geheven worden.  

Om uitbetaald te kunnen worden moet de declaratie door de budgethouder of diens 
vertegenwoordiger zijn ondertekend. Dient u de factuur in via Mijn PGB? Dan is 

uw DigiD de handtekening.  

Stuur de factuur in via Mijn PGB of per post naar: SVB Dienstverlening PGB, 

Postbus 8038, 3503 RA Utrecht. Dienstverlening PGB kan een factuur afkeuren en 
terugsturen wanneer deze niet aan de bovenstaande voorwaarden voldoet. Dit kan 

vertraging opleveren voor de betaling.  
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Welke opzegtermijn geldt er  

- De budgethouder en de zorginstelling mogen de overeenkomst tussentijds 

opzeggen. Er geldt een opzegtermijn van een maand. Maar in goed overleg kan de 

overeenkomst ook zonder opzegtermijn worden beëindigd. De budgethouder is 
niet aansprakelijk voor financiële schade die de zorginstelling lijdt door 

tussentijdse opzegging. De opdrachtnemer mag de overeenkomst voor bepaalde 

tijd alleen tussentijds opzeggen als daar gewichtige redenen voor zijn zoals 

bedoeld in het Burgerlijk Wetboek. Ook hierbij geldt een opzegtermijn van een 

maand en kan in goed overleg een andere opzegtermijn worden afgesproken.  

 

Wanneer eindigt de overeenkomst per direct en zonder opzegtermijn  

- Deze zorgovereenkomst wordt aangegaan onder een ontbindende voorwaarde, 

wat inhoudt dat de overeenkomst direct eindigt zonder opzegtermijn:  

• als de budgethouder overlijdt;  

• als de zorginstelling failliet is verklaard of surséance van betaling is 

verleend.  

• als de instantie die het budget verstrekt, beslist dat het recht op een budget 

stopt zonder toedoen van de budgethouder.  

• als de instantie die het budget verstrekt géén toestemming geeft voor de in 

de zorgovereenkomst afgesproken werkzaamheden of de zorgovereenkomst 

afkeurt.  

 

Wijzigingen op deze overeenkomst  

- De budgethouder en de zorginstelling gaan er mee akkoord dat voor wijzigingen 

op deze overeenkomst, het door Dienstverlening PGB ter beschikking gestelde 

model ‘Wijziging zorgovereenkomst met een zorginstelling’ wordt gebruikt.  In 

sommige gevallen moet bij een wijziging een nieuwe zorgovereenkomst ingevuld 

worden. Meer informatie hierover en de juiste formulieren vindt u op 

www.svb.nl/pgb.  


