BEGELEIDINGSOVEREENKOMST
De ondergetekenden:
V.O.F. Varrari’s Huis, gevestigd te Roermond, aan de Pastoorswal 6, 6041 CP te Roermond,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door V.M. Monsanto en/of H.F.P. Jambroers.
Hierna te noemen: Varrari’s Huis.
En
De heer/mevrouw *** wonende aan *** te ***, geboren op ***,
en zijn wettelijke vertegenwoordigers.
Hierna te noemen: "de jongere"
IN AANMERKING NEMENDE:









Varrari’s Huis is een zorginstelling en levert begeleiding en vormen van beschermd en
zelfstandig wonen in verband met de ontwikkeling van jongeren/jongvolwassenen met
complexe gedragsproblemen en/of in herstel van verslavingen naar zelfstandigheid,
zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie;
De Jongere de begeleiding door Varrari’s Huis wenst te accepteren gericht op verbetering van
zijn lichamelijke en geestelijke toestand en zich ter zake van die begeleiding heeft geïnformeerd,
onder meer door raadpleging van www.varrarishuis.nl en op basis van de tijdens de
intakeprocedure verschafte gegevens en zich heeft laten bijstaan door zijn wettelijk
vertegenwoordiger(s);
De Jongere NIET vanuit een gedwongen kader de zorg van Varrari’s Huis ontvangt, maar op basis
van vrijwillige deelname en acceptatie van begeleiding;
De Jongere zich er bewust van is dat ‘vrijwillig’ niet ‘vrijblijvend’ betekent en naar maximaal
vermogen mee zal werken om de in de beschikking/zorgindicatie gestelde doelen te bereiken;
Varrari’s Huis schakelt bij de uitvoering van haar werkzaamheden (o.m.) gedragswetenschappers, ervaringsdeskundigen en begeleiders - hierna: "de Hulpverleners" - in;
Partijen in overleg zijn getreden over de voorwaarden van de dienstverlening door Varrari’s Huis
aan de Jongere.

ZIJN ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:
1. Opdracht en toestemming
1.1

De Jongere verleent aan Varrari’s Huis de opdracht, welke opdracht door Varrari’s Huis wordt
aanvaard, om de Jongere te begeleiden en ondersteunen in overeenstemming met het
zorgtraject dat wordt toegelicht in het intakegesprek en op de website. In overleg met de
Jongere wordt op een later tijdstip een persoonlijk plan opgesteld ("het Plan van Aanpak").
De werkzaamheden zoals toegelicht in het intakegesprek en omschreven in het Plan van
Aanpak worden hierna genoemd: “de Begeleiding”.
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1.2
1.3

1.4

1.5

Op grond van de door Varrari’s Huis en/of Hulpverleners conform art. 6 verstrekte informatie
verleent de Jongere aan Varrari’s Huis en de Hulpverleners toestemming om de met
hem/haar afgestemde Begeleiding te bieden.
De Jongere kan een eenmaal gegeven toestemming voor Begeleiding te allen tijde intrekken.
Als de toestemming ingetrokken wordt, zal Varrari’s Huis met de Jongere overleggen om de
Begeleiding alsnog te continueren. Bij het intrekken van de toestemming, heeft Varrari’s Huis
de mogelijkheid zowel de Begeleiding als het verblijf per direct stop te zetten.
Varrari’s Huis kan de Jongere verzoeken om een schriftelijke verklaring te ondertekenen als
hij tegen het advies van Varrari’s Huis in Begeleiding weigert of de Begeleiding onderbreekt
of beëindigt. De Jongere zal dat verzoek niet op onredelijke gronden aan Varrari’s Huis
onthouden.
Indien de Jongere bij ondertekening van deze overeenkomst minderjarig maar wel al de
leeftijd van zestien jaren heeft bereikt, verklaart/verklaren de ouder(s) of voogd of wettelijk
vertegenwoordiger(s) dat hij/zij ervan op de hoogte is/zijn dat Varrari’s Huis wettelijk
verplicht is om de keuzes en besluiten van de Jongere in het kader van de uitvoering van de
Begeleiding te respecteren en accepteren. De ouder(s) ondertekent/ondertekenen deze
overeenkomst zowel als wettelijk vertegenwoordiger van de Jongere als voor zichzelf.

2. Zorgverplichtingen Varrari’s Huis
2.1

2.2

Varrari’s Huis levert verantwoorde zorg op basis van goed zorgverlenerschap. De zorg is
doeltreffend, doelmatig, cliëntgericht en afgestemd op de behoefte en staat borg voor de
veiligheid. Varrari’s Huis hanteert de gedragsregels van diverse beroepsgroepen, normen
ontleend aan de wetenschap, de praktijk en algemeen aanvaarde uitgangspunten. Varrari’s
Huis heeft een kwaliteitssysteem ter waarborging van veilige zorg.
Varrari’s Huis kan de Begeleiding en het verblijf van de Jongere beëindigen op grond van
gewichtige redenen, zoals:
 het structureel niet naleven van de afspraken,
 abstinentie van alcohol- en middelengebruik,
 door zich niet begeleidbaar op te stellen,
 het niet of onvoldoende eigen inzet of motivatie tonen om aan zijn herstel te werken,
 het niet of onvoldoende gemotiveerd deelnemen aan YWCC-nazorg/YWCC
Fellowmeetings en NA/CA-meetings,
 het verstoren van het herstelproces van groepsgenoten en de huisregels.
In dat geval zullen ouder(s)/vertegenwoordiger(s)de Jongere zo snel mogelijk en binnen 24
uur ophalen. Als ouder(s)/verzorger(s) de Jongere niet binnen de genoemde termijn ophalen,
zal Varrari’s Huis de Jongere naar huis begeleiden en de kosten van deze begeleiding en de
reiskosten in rekening brengen bij de Jongere én/of ouder(s)/verzorger(s).

3. Vergoeding en betaling
3.1

In voorkomende gevallen moet de zorgverzekeraar of de gemeente voorafgaand aan de start
van de Begeleiding, een schriftelijke toestemming afgeven aan Varrari’s Huis over de
vergoeding van de Begeleiding. De Jongere geeft Varrari’s Huis toestemming de hiervoor
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noodzakelijke informatie te verstrekken aan de zorgverzekeraar of gemeente (zie bijlage voor
toestemmingsverklaring).
De Jongere kan tot 72 uur voor aanvang van het zorgtraject bij Varrari’s Huis kosteloos afzien
van de Begeleiding. Bij annulering na het genoemde tijdsbestek of bij tussentijds afbreken
van de Begeleiding, kunnen kosten in rekening gebracht worden bij de Jongere.

3.2

4. Verplichtingen van de Jongere
4.1

De Jongere verplicht zich om voorafgaand aan de Begeleiding een geldig legitimatiebewijs en
een geldige zorgpas of zorgpolis te tonen, en een eventueel medicatieoverzicht aan Varrari’s
Huis te overhandigen.
De Jongere is verplicht, voor zover dat in zijn vermogen ligt, om de aanwijzingen van Varrari’s
Huis en de Hulpverleners met betrekking tot de Begeleiding op te volgen en aan de
Begeleiding mee te werken. De Jongere verbindt zich aan de huisregels en overige
verwachtingen van Varrari’s Huis en de overige afspraken met de ondertekening van de
desbetreffende bijlagen.
De Jongere is verplicht, voor zover dat in zijn vermogen ligt, om gemotiveerd deel te nemen
aan YWCC-nazorg/YWCC Fellowmeetings en NA/CA-meetings en naast de YWCC-nazorg en
YWCC-fellowmeetings tenminste 2 NA/CA-meetings per week te pakken.
De Jongere is verplicht de schade die hij toebrengt aan materiële zaken van Varrari’s Huis te
vergoeden. Zie bijlage voor kosten van schade.
De Jongere en ouder(s)/verzorger(s) brengen geen informatie naar buiten over personen in
de instelling. Zij gaan strikt vertrouwelijk om met deze informatie en gebruiken deze op geen
enkele manier op commerciële basis of anders.
De Jongere en ouder(s)/verzorger(s) ondertekenen het inschrijfformulier van de huisarts en
apotheek in verband met medische zorg en medicatiebeheer en -verstrekking.

4.2

4.3
4.4
4.5
4.6

5. Verplichtingen van de ouder(s)/verzorger(s)/wettelijke vertegenwoordigers.
5.1







Ouder(s)/verzorger(s) en Jongere geven toestemming voor de Begeleiding en verblijf door
ondertekening van deze overeenkomst. Tegelijkertijd wordt ingestemd en geaccepteerd dat:
De Jongere de instelling te allen tijde zonder begeleiding kan en mag verlaten indien hij/zij dit
wenselijk/noodzakelijk acht;
Varrari’s Huis niet gerechtigd is om de Jongere in het verlaten van de instelling restricties of
beperkingen op te leggen en/of te hinderen;
De Jongere uiterlijk om 23.00 uur in de instelling aanwezig dient te zijn, tenzij groepsleiding
uitzonderingen of andere afspraken met de Jongere heeft gemaakt. Varrari’s Huis is
gerechtigd om de Jongere na 23.00 de toegang tot het terrein en het huis te weigeren,
waarna de Jongere voor die nacht zelf verantwoordelijk is voor een slaap- en verblijfplaats;
Varrari’s Huis niet verantwoordelijk/aansprakelijk gesteld kan worden voor de gevolgen en
gedrag van de Jongere ‘buiten’ de instelling;
Varrari’s Huis bij overspannen/overvraagd/opstandig/agressief gedrag van de Jongere te
allen tijde de veiligheid van groepsgenoten en medewerkers prioriteit dient te geven. In
voorkomende gevallen zal Varrari’s Huis onmiddellijk passende maatregelen nemen om de
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5.2

veiligheid te herstellen, in extreme gevallen en indien echt niet anders mogelijk zelfs met
onmiddellijke uitzetting en tijdelijk terrein- en huisverbod. Varrari’s Huis zal de Jongere in alle
gevallen echter altijd aanbieden om eerst een time-out of afkoelingsperiode te nemen om
daarna met de Jongere te overleggen of en hoe de Begeleiding alsnog gecontinueerd kan
worden.
De ouder(s)/voogd/wettelijke vertegenwoordiger(s) van de Jongere worden geacht mee te
werken aan de Begeleiding, adviezen en eventuele restricties inzake de omgang met de
Jongere die worden aangeboden door Varrari’s Huis. Ook ouders/voogd/wettelijke
vertegenwoordigers verbinden zich aan de regels en verwachtingen en overige afspraken,
zoals opgenomen in eventuele separate afspraken.

6. Informatieverstrekking
6.1

6.2

6.3

6.4

De Jongere is verplicht, voor zover dat in zijn vermogen ligt, om aan Varrari’s Huis en de
Hulpverleners alle informatie te verstrekken die zij redelijkerwijs nodig hebben voor de
Begeleiding. Indien er informatie beschikbaar komt na de vaststelling van het zorgtraject
én/of het Plan van Aanpak, kan Varrari’s Huis het traject/plan aanpassen. De Jongere geeft
toestemming om voor de Begeleiding noodzakelijke informatie op te vragen bij externe
hulpverleners (zie bijlage voor toestemmingsverklaring).
Varrari’s Huis verplicht zich om aan de Jongere alle informatie te verstrekken over wat hij
redelijkerwijs dient te weten ten aanzien van de Begeleiding, de te verwachten gevolgen en
risico's daarvan voor zijn gezondheid en de te bereiken resultaten, zodat de Jongere op basis
daarvan zijn toestemming kan geven voor de (onderdelen van) de Begeleiding.
Varrari’s Huis en de Hulpverleners zijn bevoegd de Jongere (tijdelijk) niet te informeren
omtrent zijn psychische toestand en de daarbij bestaande vooruitzichten, indien zij van
oordeel is/zijn dat die informatie kennelijk ernstig nadeel voor de Jongere kan opleveren, of
indien de Jongere te kennen heeft gegeven geen informatie te willen ontvangen.
Varrari’s Huis en de Hulpverleners zijn verplicht om, op verzoek van de Jongere en voor zover
dat in zijn belang is, aan derden en de ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger{s) informatie te
verstrekken omtrent zijn medisch dossier. Ten behoeve van informatieverstrekking door
Varrari’s Huis en haar Hulpverleners vult de Jongere een toestemmingsverklaring in (zie
bijlage).

7. Cliëntdossier
7.1
7.2

7.3

Varrari’s Huis en de Hulpverleners zijn verplicht alle gegevens die van belang zijn of kunnen
zijn voor de verdere Begeleiding van de Jongere, ook door andere zorgverleners, op te
nemen in een dossier, dan wel in andere al dan niet geautomatiseerde gegevensdragers.
Varrari’s Huis en de Hulpverleners zijn jegens de Jongere verplicht voorzorgsmaatregelen te
nemen om te bewerkstelligen dat de (in lid 1 bedoelde) gegevens alleen toegankelijk zijn
voor haar en de Hulpverleners of andere behandelaars die (mede) belast zijn met de
Begeleiding van de Jongere en voor degenen, aan wie de Jongere daartoe toestemming heeft
gegeven.
Het dossier wordt door Varrari’s Huis bewaard gedurende de wettelijke termijnen.
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7.4

7.5

De Jongere is desgevraagd bevoegd inzage te nemen en/of afschrift te ontvangen van het
dossier, met uitzondering van persoonlijke werkaantekeningen en voor zover verstrekking
niet in strijd is met het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een
ander.
De Jongere kan Varrari’s Huis verzoeken om zijn dossier te vernietigen. Varrari’s Huis kan
weigeren aan dat verzoek te voldoen indien zij daardoor in strijd handelt met enige
wettelijke verplichting en/of het verzoek bescheiden betreft waarvan redelijkerwijs
aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de Jongere.

8. Geheimhouding
8.1

Varrari’s Huis en de Hulpverleners verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle
informatie die de Jongere in verband met de Begeleiding aan Varrari’s Huis en de
Hulpverleners heeft verstrekt.

8.2

De Jongere en ouders/verzorgers verplichten zich tot geheimhouding over alle informatie die
aan hem/hun al dan niet in het kader van de Begeleiding bekend is geworden over andere
cliënten/ouders of medewerkers van Varrari’s Huis. In het bijzonder zullen de Jongere en
ouder(s)/verzorger(s) alle informatie over andere cliënten/ouders en verzorgers op geen
enkele wijze commercieel of anderszins (doen) gebruiken.

9. Klachtenprocedure
9.1
9.2

De Jongere verklaart zich bekend met de (op de website van Varrari’s Huis gepubliceerde)
procedure bij klachten over de Begeleiding die geldt bij Varrari’s Huis. Die procedure kan van
tijd tot tijd door Varrari’s Huis worden gewijzigd.
De Jongere verklaart zich ermee bekend te zijn dat Varrari’s Huis aangesloten is bij het
onafhankelijke Klachtenportaal Zorg met de mogelijkheid voor de Jongere om een klacht bij
deze instantie in te dienen.

10. Aansprakelijkheid
10.1

10.2

Varrari’s Huis is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van enige
contractuele verplichting indien deze tekortkoming volgens de wet of de in het
maatschappelijk verkeer geldende opvattingen haar niet kan worden toegerekend, inclusief
ICT-storingen, (natuur)rampen, onjuiste of onvolledige informatie afkomstig van de Jongere
of van derden, onvoorziene uitval van hulpverleners, overheidsmaatregelen, een objectief
gerechtvaardigde annulering van een zorgtraject en de gevolgen van het door de Jongere
tegen het advies van de Hulpverleners in afbreken van de Begeleiding, een en ander
onverminderd art. 11.1.
Varrari’s Huis is niet aansprakelijk voor verlies of schade die het maximum verzekerde bedrag
overstijgt.
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10.3

Varrari’s Huis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan eigendommen van de
Jongere. Het bewaren van waardevolle spullen en/of betaalmiddelen op de kamer van de
Jongere is op eigen verantwoordelijkheid: de kamer dient afgesloten te zijn bij afwezigheid.

11. Einde van de overeenkomst
11.1
11.2





11.3

De Jongere is te allen tijde bevoegd om deze overeenkomst schriftelijk op te zeggen,
onverminderd art. 3.2.
Varrari’s Huis is bevoegd om deze overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen op
grond van gewichtige redenen, zoals:
Onheus of agressief gedrag van de Jongere jegens Varrari’s Huis, haar medewerkers, de
Hulpverleners, door Varrari’s Huis ingeschakelde derden of (ouders van) andere cliënten van
Varrari’s Huis;
Het voortdurend niet opvolgen van adviezen en/of aanwijzingen van Varrari’s Huis of de
Hulpverleners of andere door Varrari’s Huis ingeschakelde zorgverleners;
Het verstoren/belemmeren van het herstelproces van groepsgenoten;
Het gebruik van (soft) drugs, alcohol of (andere) verboden substanties;
En/of het overtreden van de belangrijkste regels en verwachtingen en de huisregels (zie
bijlage).
Deze overeenkomst eindigt van rechtswege na voltooiing van het Begeleidingstraject, of
indien de Jongere, om welke reden dan ook, niet in staat is om het ondergaan van de
Begeleiding voort te zetten, inclusief zijn overlijden.

12. Algemeen
12.1
12.2

Indien enige bepaling van deze overeenkomst (ver)nietig(baar) of ongeldig, zullen partijen in
overleg treden om die bepaling te vervangen door een (rechts)geldige bepaling en zullen de
overige bepalingen van deze overeenkomst van kracht blijven.
Beëindiging van deze overeenkomst laat toepasselijkheid van artikel 7 (dossier) en 8
(geheimhouding) onverlet.

13. Toepasselijk recht
13.1
13.2

Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Indien naar aanleiding van deze overeenkomst geschillen ontstaan, waarbij het verstoren van
het herstelproces van groepsgenoten of de Jongere meent een rechtszaak aanhangig te
moeten maken, wordt ervoor gekozen om uitsluitend de rechtbank Limburg bevoegd te
verklaren om van deze geschillen kennis te nemen.

Aldus overeengekomen (inclusief de bijlagen, welke zijn ingezien). De overeenkomst is in tweevoud
opgemaakt.

Laatste revisie: 1-1-2020

Naam Cliënt

Naam Vertegenwoordiger (1)

Namens Varrari’s Huis
Naam & functie

Roermond, **-**-20**

Roermond, **-**-20**

Roermond, **-**-20**

Handtekening

Handtekening

Handtekening

Naam Vertegenwoordiger (2)
Roermond, **-**-20**

Handtekening
Bijlagen:
- Afspraken tussen Varrari’s Huis en de familie/voogden
- Huisregels
- Belangrijke regels en verwachtingen
- Machtiging/toestemming voor het opvragen en verstrekken van informatie
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