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Bijlage
7
Financiële
regeling
dienstverlening
optie
woon
en
leefkosten
Deze financiële afspraken zijn mogelijks van toepassing op Zorgnemers die reeds op
31/12/16 zorgverlening ontvingen door de Zorgaanbieder. Deze financiële afspraken zijn
van toepassing op alle Zorgnemers die pas vanaf 1/1/17 beroep doen op de zorgverlening
van de Zorgaanbieder. Deze kosten kunnen niet worden vergoed uit het persoonsvolgend
budget. De Budgethouder kan daarvoor dus niet de PVB rekening aanwenden.
Deze bijlage wordt ingevuld door de Zorgaanbieder in overleg met de Budgethouder.
Indien deze laatste dit wenst kan hij hierbij beroep doen op een bijstandsorganisatie.
De Zorgaanbieder heeft recht op een vergoeding voor de gemaakte woon- en leefkosten
overeenkomstig onderstaande de tarievenlijst De kosten die worden opgelijst in deze Bijlage
hebben enkel betrekking op de leefkosten. De kosten verbonden aan het wonen worden
opgenomen binnen de Bijlage 10 Woonovereenkomst.

De Budgethouder en Zorgaanbieder komen overeen dat volgende kosten zullen worden
doorgerekend aan de Budgethouder op basis van onderstaande tarievenlijst.

1.Tarievenlijst leefkosten
A. Leefkosten1 die steeds gekoppeld zijn aan de zorgverlening
rubriek

omschrijving

tarief

berekeningswijze2

Bv maaltijden
Bv materiaal

B die aangeboden worden door de Zorgaanbieder en waarvoor Zorgnemer vrijwillig opteerde
rubriek

omschrijving

tarief

Aard=
berekeningswijze

1

Betreft de vergoeding voor het levensonderhoud, onder meer de kosten voor: voeding, onderhoud en
schoonmaak woning en gemeenschappelijke ruimtes, aansluiting internet, TV en telefoon, was- en strijkservice,
medicatie, verzorgingsproducten, kleding, vervoer, ontspanning, abonnementen, verzekeringen,…
2
Forfaittair of volgens effectief verbruik (evt mits afrekening op jaarbasis)
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Bv vervoerdienst
Bv medicatie

C Overzicht van persoonlijke kosten die maandelijks zullen worden gerecupereerd door de
Zorgaanbieder indien deze mits akkoord van de Zorgnemer werden voorgeschoten door de
Zorgaanbieder
rubriek

omschrijving

tarief

Aard=
berekeningswijze

Bv kost activiteit
Bv consumpties

De Zorgaanbieder verbindt zich ertoe maandelijks een factuur bezorgen aan de Budgethouder
voor de gemaakte woon- en leefkosten in de maand voorafgaand aan de facturatie. De
Budgethouder staat in voor de betaling. De facturen moeten binnen 30 kalenderdagen na
factuurdatum betaald worden, tenzij anders is overeengekomen en behoudens ingeval tijdig
protest. Een op de vervaldag niet-betaalde factuur geeft recht op een nalatigheidsinterest aan de
wettelijke interestvoet vanaf de eerste, schriftelijke ingebrekestelling.
Op de factuur worden de gefactureerde kosten omschreven alsook verwezen naar de dagen
waarop deze kosten betrekking hebben.
Betalingen gebeuren op de bankrekening van
[……………………………………………………………..].

de

Zorgaanbieder

met

nummer

2. Voorschottenregeling
De Zorgaanbieder en de Zorgnemer/Budgethouder komen een voorschot overeen van
………………………………………….€. Dit voorschot zal bij de eerstvolgende factuur worden
vereffend.
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