1

Individuele dienstverleningsovereenkomst
(IDO) RTH
Tussen:
Aditi vzw
Ondernemingsnummer: 0807.821.641
Adres: Aditi, p/a Sensoa, F.Rooseveltplaats 12 bus 7, 2060 Antwerpen
Tel. : 0488/ 870 677
Mail : info@aditivzw.be

Naam en adres van de cliënt

Naam en adres van wettelijke
vertegenwoordiger van de te begeleiden
persoon (ouder/bewindvoerder)

Naam: ……………………………………………..
Naam: ……………………………………………..
Adres: ……………………………………………..
Adres: ……………………………………………..
………………………………………………………..
………………………………………………………..
Tel/GSM: …………………………………………
Rijksregisternummer :
…………………………………………………………

Tel/GSM: …………………………………………

1. Aanvangsdatum en duur van de overeenkomst
Aditi vzw, de betrokken persoon en eventuele ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger verklaren een
begeleiding te starten in het kader van Rechtstreeks Toegankelijke Hulp vanaf
......................…………………. (datum) voor hoger vernoemde persoon en dit voor onbepaalde duur of
t.e.m. …………………………
De inhoudelijke invulling van de begeleiding wordt in samenspraak met cliënt bepaald, alsook de plaats
en de frequentie.
Voor de ondersteuning onder Rechtstreeks Toegankelijke Hulp worden de richtlijnen van de
subsidiërende overheid gevolgd.
De gebruiker kan per jaar nooit meer dan de maximale hoeveelheid rechtstreeks toegankelijke hulp
van 8 personeelspunten opnemen. Het is toegestaan een combinatie te maken van de verschillende
ondersteuningsvormen namelijk mobiele, ambulante begeleiding, dagopvang, verblijf.

Aditi vzw is erkend als vergunde zorgaanbieder van Rechtstreeks (vanaf 01-01-2018) en Niet-rechtstreeks
Toegankelijke Hulp (vanaf 01-02-2020) door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.
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Wanneer de gebruiker in een andere organisatie gebruik gemaakt heeft van rechtstreeks toegankelijke
hulp stelt hij Aditi vzw hiervan op de hoogte.
Wanneer een gepland consultgesprek niet kan doorgaan dient dit ten laatste 48 uur voordien
telefonisch te worden afgezegd. Bij niet afmelding wordt een administratieve kost aangerekend van
€ 50.

2. Persoonlijke bijdrage
De totale kostprijs voor één mobiele begeleiding onder RTH bedraagt 0,22 personeelspunt.
Hierin is gegrepen:
•
•
•
•

De begeleiding/ gesprek zelf (+/- 1 tot 1,5 uur)
Dossieropmaak en -opvolging, eventuele doorverwijzing
Administratieve kosten zoals aanmelding, eerste infoverstrekking, vastleggen afspraak,
registratie, facturatie
Vervoerstijd

Voor de vergoeding van de begeleiding wordt een persoonlijke bijdrage gevraagd volgens de richtlijnen
van de subsidiërende overheid. Indien de begeleiding omwille van praktische of inhoudelijke redenen
2 uur of langer duurt, mag Aditi vzw deze begeleiding als twee begeleidingen aanrekenen.
De eigen bijdrage op moment van ondertekening van dit protocol bedraagt 5,34 € + vervoerskost
( …………..€/km)
Je ontvangt een factuur van Aditi vzw. Het verschuldigde bedrag wordt binnen de maand op de
volgende rekening gestort:
IBAN BE07 0682 5090 4166
BIC
GKCCBEBB

3. Verklaring op erewoord
De cliënt verklaart op erewoord dat hij /zij geen vergoeding voor hulp van derden of ondersteuning
door een voorziening heeft ontvangen of dat hij/zij geen aanspraak kan maken op een dergelijke
vergoeding. Indien de cliënt een dergelijke vergoeding heeft ontvangen of mogelijk aanspraak op een
dergelijke vergoeding kan maken, brengt hij /zij het agentschap en de voorziening daarvan onmiddellijk
op de hoogte.

4. Het handelingsplan wordt
dienstverleningsovereenkomst

als

bijlage

toegevoegd

aan

de

individuele

5. Aanpassing aan de begeleidingsovereenkomst RTH
Deze overeenkomst kan aangepast worden omwille van wijzigingen in de toepasselijke wetgeving.
Opgemaakt te ………………………………….……, op…………………………………… in twee exemplaren.
Voor akkoord

Voor akkoord

In opdracht van Aditi vzw

De cliënt, ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger

Aditi vzw is erkend als vergunde zorgaanbieder van Rechtstreeks (vanaf 01-01-2018) en Niet-rechtstreeks
Toegankelijke Hulp (vanaf 01-02-2020) door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

