Brenkmanweg 4
4105 DH Culemborg
088-8009990
diensten@annedoet.nl
www.annedoet.nl

Bemiddelingsovereenkomst dienstvrager - ANNE DOET
Ondergetekende, mevrouw/meneer (voorletters+achternaam)………………………….
Geboren op (datum)……………….., wonende te (straatnaam, nummer en
woonplaats)…………………………………………………………………………………….

hierna te noemen “dienstvrager” en
ANNE DOET (onderdeel van BetuweZorg), vertegenwoordigd door haar consulent
mevrouw Yvette Duursema, Brenkmanweg 4, 4105 DH te Culemborg,
leggen hierbij vast dat dienstvrager gebruik wenst te maken van het netwerk en de
bemiddeling via ANNE DOET, zodat voor dienstvrager een passende dienstverlener
gevonden wordt. Op haar beurt is ANNE DOET bereid als bemiddelaar op te treden.
Dit alles in het kader van de regeling ‘dienstverlening aan huis’ van de Rijksoverheid.
In dat verband komen partijen het volgende overeen:
1. Dienstvrager verleent hierbij de opdracht aan ANNE DOET tot bemiddeling bij
het leveren van een dienstverlener voor een, tussen dienstvrager en
dienstverlener overeen te komen, aantal uur per week (gedurende maximaal 3
dagen per week), tegen het tarief van € 16,80 per uur. Voor dit bedrag levert
ANNE DOET de diensten zoals vermeld in deze overeenkomst. Deze prijs
geldt voor minimaal 12 uur hulp. Voor alle tijdelijke hulpvragen, minder dan 12
uur in totaal, wordt er €18,30 per uur in rekening gebracht.
2. ANNE DOET verzorgt een kassiersfunctie en draagt zorg voor de betaling aan
de dienstverlener.
3. ANNE DOET zorgt voor bemiddeling, werving en voorselectie van
dienstverleners op basis van vooraf door dienstvrager aangegeven wensen en
voorkeuren. Dienstvrager bepaalt uiteindelijk zelf en draagt daarmee dan ook
de eindverantwoordelijkheid of dienstvrager al dan niet gebruik maakt van de
diensten van de door ANNE DOET voorgedragen dienstverlener. Dit betekent
dat dienstvrager uiteindelijk ook kan besluiten gebruik te maken van een
dienstverlener uit eigen kring.
4. Dienstvrager kan ANNE DOET verzoeken te bemiddelen voor een
vervangende dienstverlener bij ziekte, verlof of vertrek van dienstverlener.
5. Dienstvrager kan ANNE DOET vragen naar een model-arbeidsovereenkomst
in het kader van de regeling ‘dienstverlening aan huis.’ Hierin kan worden
opgenomen dat er een sleuteloverdracht heeft plaatsgevonden. Uiteindelijk
bepalen dienstvrager en dienstverlener zelf of zij al dan niet gebruik maken
van deze modelovereenkomst.

6. Dienstvrager ontvangt rond de 15e van elke maand de factuur voor de ontvangen
diensten van de afgelopen maand. De dienstvrager ontvangt deze factuur:
per mail op het volgende mailadres: …………………………………….
per post. De kosten van een additionele papieren factuur per post
bedragen € 3,75 per document.
dienstvrager ontvangt op eigen verzoek geen factuur
7. In verband met een juiste facturatie informeert dienstverlener ANNE DOET
betreffende het aantal geleverde uren. Je betaalt zo nooit voor uren die niet
zijn gemaakt (bijvoorbeeld door verlof).
8. Dienstvrager verleent hierbij een algemene machtiging aan: ANNE DOET,
IBAN NL43ABNA 059.87.33.450 om, maandelijks binnen enkele dagen na
factuurdatum, het bedrag zoals gefactureerd van zijn/haar bankrekening af te
schrijven.
9. Rekeningnummer (IBAN):

T.n.v.:

……………………………………………

……………………………….…

Handtekening rekeninghouder: ………………………………………………….
Dienstvrager is ermee bekend dat, indien de afschrijving niet akkoord is, deze
binnen 30 dagen aan de betreffende bank opdracht kan geven het bedrag terug
te boeken.
10. ANNE DOET is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gedragingen
van dienstverlener en/of andere gebeurtenissen tussen dienstvrager en
dienstverlener. Dienstvrager -en verlener kunnen hiervoor gebruik maken
van hun eigen verzekeringen.
11. Deze overeenkomst gaat in op …………………….. en is
aangegaan voor onbepaalde tijd. De overeenkomst eindigt als
dienstvrager aangeeft geen gebruik meer te willen maken van
de door ANNE DOET geleverde diensten. Er geldt geen
opzegtermijn.
Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend.
Dienstvrager

ANNE DOET

…………………………………………...

Yvette Duursema

(plaats)………………….,……………….

Culemborg, ……………………..

…………………………………………..

……………………………………….

De in de overeenkomst genoemde bedragen zijn inclusief BTW en worden jaarlijks
per 1 januari geïndexeerd.

