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OVEREENKOMST VOOR DE BESTEDING VAN PVB IN CASH 

 

TUSSEN  

Dhr./Mevr. …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

OF (*) 

Dhr. ……………………………………………………… en/of Mevr. ………………………………………………………………, 

in zijn/hun hoedanigheid van wettige vertegenwoordiger van …………………………………………………………… 

Hierna genoemd de ‘Budgethouder’ 

(*): Slechts 1 van beide invullen 

 

EN 

Naam project xxx, waarvan de zetel gevestigd is in de adres xxxx, vertegenwoordigd door haar 

bestuurder xxxxx, en met ondernemingsnummer xxxxx 

Hierna genoemd Naam project xxx 

 

WORDT VOLGENDE OVEREENKOMST AFGESLOTEN: 

 

Voorafgaandelijk 

Naam project xxx is geregistreerd als ouderinitiatief bij het VAPH (datum) en erkend door het VAPH 

als 'vereniging die wooninfrastructuur ter beschikking stelt aan personen met een handicap' (datum). 

Als dusdanig kunnen persoonsvolgende budgetten (pvb’s) van individuele budgethouders collectief 

worden ingezet.  

 

I. VOORWERP 
 

Naam project xxx heeft als doel ondersteuning te verlenen aan personen met een beperking door 

deze een kleinschalige woonvorm aan te bieden en alle nodige en nuttige initiatieven te nemen in 

verband met de welzijnszorg en de gezondheidszorg van deze personen, waarbij een maximale 

zelfstandigheid en ontplooiing van de bewoners wordt beoogd. 

Om de zorg en begeleiding te kunnen garanderen, werkt naam project xxx samen met externe 

partners. Deze partners werken in onderaanneming voor Naam project xxx. Om de werking te 

coördineren en aan te sturen, stelt de vzw een algemeen coördinator te werk. 

Deze overeenkomst regelt de geboden ondersteuning en op welke manier het pvb van de 

Budgethouder zal worden ingezet om de werking van Naam project xxx te financieren.  
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II. GEBODEN ONDERSTEUNING EN FREQUENTIE 

Naam project xxx biedt collectieve woonondersteuning aan en dit 7 nachten per week. Concreet 

betekent dit dat de bewoners zowel ’s ochtends als ‘s avonds begeleiding krijgen bij de maaltijden 

en dat ze hulp krijgen bij individuele praktische zaken zoals orde houden op de kamer, poetsen, 

wassen en strijken, boodschappen doen. De begeleiding houdt ook toezicht op persoonlijke hygiëne, 

enz. 

De begeleiding organiseert wekelijkse sportactiviteiten om het fysiek welzijn van de bewoners te 

bevorderen (zwemmen, fitness) en voorziet regelmatig in een avond- of weekendactiviteit om de 

groepsgeest te bevorderen. 

De begeleiding kan worden aangepast naarmate er meer budgetten ter beschikking komen en/of de 

noden van de bewoners dit vereisen. 

III. FINANCIELE BIJDRAGE 

III.1  Op basis van bovenstaande ondersteuning wordt een bedrag van [€ X.XXX,XX] per maand 
vastgelegd voor 2022.  

III.2 Naam project xxx bezorgt de Budgethouder maandelijks een factuur voor het 

overeengekomen bedrag. Deze moet binnen de 14 kalenderdagen na de factuurdatum door de 

Budgethouder worden betaald op rekeningnummer xxxxx van Naam project xxx vzw. 

IV. AANVANG, DUUR, OPZEG 

IV.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur en neemt een aanvang op 

[XX/XX/20XX]. 

IV.2. Deze overeenkomst is onlosmakelijk verbonden met de verblijfsovereenkomst die de 

Budgethouder met Naam project xxx heeft afgesloten en kan alleen maar worden opgezegd wanneer 

ook de verblijfsovereenkomst door de Budgethouder wordt opgezegd. Wanneer de 

verblijfsovereenkomst door Naam project xxx wordt beëindigd, neemt onderhavige overeenkomst 

automatisch een einde. 

IV.3 Hierbij gelden dezelfde opzeggingstermijnen als die welke in de verblijfsovereenkomst 

opgenomen zijn of die bij de beëindiging van de verblijfsovereenkomst werden afgesproken tussen 

beide partijen indien afwijkend van de algemene termijnen. 

 

IV. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST 

IV.1 Deze overeenkomst vervangt eerdere overeenkomsten tussen de Budgethouder en Naam 

project xxx. 

IV.2 De overeenkomst zal worden aangepast wanneer de begeleiding wordt uitgebreid in functie 

van de noden van de bewoners. 

IV.3. De kostprijs van de geboden ondersteuning wordt herberekend in functie van de totale 

kostprijs van de werking en van de pvb’s die door de bewoners solidair kunnen worden ingebracht. 

IV.3 De budgethouder en Naam project xxx ondertekenen hiervoor een addendum dat aan de 

oorspronkelijke overeenkomst zal worden toegevoegd. 

 

 

 

- Ondertekeningspagina volgt -  
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Opgemaakt te Plaats xxx op [XX/XX/20XX] in 2 exemplaren. Iedere partij bevestigt dat zij een 

origineel exemplaar heeft ontvangen.  

 

 

 

De Budgethouder:         Naam project xxx:   

  

 

 

 

 

 

 

  

    

              Voor Naam project xxx vzw 

xxxxx, voorzitter 

    

 

 

 

 

 

 


