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 Zorgovereenkomst Jeugdtandverzorging  
2020 

 
 

Partijen: 
 
VGZ Zorgverzekeraar N.V. 
IZA Zorgverzekeraar N.V. 
N.V. Zorgverzekeraar UMC 
N.V. Univé Zorg 
 

Zowel elk afzonderlijk als tezamen aangeduid als ‘de Zorgverzekeraar’; 
 

en 
 
De rechtspersoon of natuurlijke persoon: 

 
Naam                                   :……………………………………………………….  
Adres                                  :……………………………………………………….  
Postcode/Plaats                  :……………………………………………………….  
KvK nummer rechtspersoon :………………………………………………………. 

           

die rechtsgeldig vertegenwoordigt 
 
De instelling voor jeugdtandverzorging: 

           Praktijknaam                       :……………………………………………………….  
Adres                                :……………………………………………………….  
Postcode/Plaats             :……………………………………………………….  

          Kvk nummer                       :……………………………………………………….  
         IBAN nummer                       :……………………………………………………….  
           Praktijk AGB-code                :……………………………………………………….             
  

verder aangeduid als ‘de Zorgaanbieder’ 
 
Komen overeen dat de contractuele relatie tussen partijen wordt beheerst door deze 
zorgovereenkomst, bestaande uit: 

 

• Zorgovereenkomst Jeugdtandverzorging 2020 

• Algemene Voorwaarden Zorginkoop VGZ 2020 - 2021 
 
De Algemene Voorwaarden Zorginkoop VGZ 2020 – 2021  zijn meegezonden met deze 
zorgovereenkomst en te raadplegen via  
http://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/algemene-informatie/algemene-informatie.  
 
In geval van strijdigheid tussen de zorgovereenkomst en de bijlage prevaleren de bepalingen van de 
zorgovereenkomst.

http://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/algemene-informatie/algemene-informatie
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Artikel 1 Prestatie 
De Zorgaanbieder verstrekt tandheelkundige zorg aan verzekerden tot 18 jaar van de 
Zorgverzekeraar conform de bepalingen van artikel 2.7 van het Besluit zorgverzekering, 
aanverwante wet- of regelgeving en de verzekeringsvoorwaarden van de Zorgverzekeraar voor 
zover zij op deze zorg zijn aangewezen en zich tot de Zorgaanbieder hebben gewend. 
 
Artikel 2 Kwaliteitseisen Zorgverlening 
In aanvulling op de bepalingen met betrekking tot doelmatigheid en kwaliteit zorgverlening die in 
de Algemene Voorwaarden Zorginkoop VGZ 2020 - 2021 zijn opgenomen, komen de 
Zorgaanbieder en de Zorgverzekeraar het volgende overeen: 

1. De Zorgaanbieder dient op het begripsniveau van de verzekerde te communiceren en 
dient zich ervan te overtuigen dat de verzekerde de informatie heeft begrepen zodat de 
voorgenomen behandelingen en bijkomende aangelegenheden probleemloos kunnen 
plaatsvinden. 

2. De Zorgaanbieder treft voorzieningen die noodzakelijk zijn om de continuïteit van de 
zorgverlening te waarborgen en meldt omstandigheden die deze in gevaar brengen aan de 
Zorgverzekeraar. 

 
Artikel 3 Kwaliteitseisen Zorgaanbieder 
De Zorgaanbieder betreft een Instelling voor Jeugdtandverzorging conform artikel 1 van de NZa 
Beleidsregel Jeugdtandverzorging instellingen. 
 

Artikel 4 Zorgplan  
De Zorgaanbieder houdt een zorgdossier bij en maakt de kwaliteit van zorgverlening transparant 
door middel van het zorgplan dat hiervan onderdeel uitmaakt. 

1. Onderdeel van het zorgplan is informatie verstrekking aan de verzekerde over de  
noodzakelijke mondhygiëne. 

2. De Zorgaanbieder bewaart het dossier conform de bewaartermijn zoals bepaald in de Wet 
op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. 

 

Artikel 5 Controle 
In aanvulling op de bepalingen met betrekking tot controle die in de Algemene Voorwaarden 
Zorginkoop VGZ 2020 - 2021 zijn opgenomen, komen de Zorgaanbieder en de Zorgverzekeraar het 
volgende overeen: 

1. Bij een controle dient de op eerste verzoek door de Zorgverzekeraar opgevraagde 
informatie binnen 3 weken te worden aangeleverd. 

2. Indien de opgevraagde informatie niet op eerste verzoek van de Zorgverzekeraar binnen de 
gestelde termijn wordt aangeleverd, zal de Zorgaanbieder de ontvangen betalingen die 
betrekking hebben op prestaties waarover informatie is opgevraagd, terugbetalen aan de 
Zorgverzekeraar. 

3. Indien bij controle het zorgplan niet wordt aangeleverd, kunnen de kosten van de 
gedeclareerde zorg worden teruggevorderd bij de Zorgaanbieder. 

 

Artikel 6 Tarieven  
De Zorgaanbieder declareert maximaal het vigerende door de NZa vastgestelde tarief,  
vermeerderd met de vastgestelde risicotoeslag. 
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Artikel 7 Declaraties   
In aanvulling op de bepalingen met betrekking tot declareren die in de Algemene Voorwaarden 
Zorginkoop VGZ 2020 - 2021 zijn opgenomen, komen de Zorgaanbieder en de Zorgverzekeraar het 
volgende overeen: 

1. Indien een verzekerde op grond van zijn restitutiepolis gebruik wenst te maken van de 
mogelijkheid om zelf de declaratie van de Zorgaanbieder te ontvangen, zal de 
Zorgaanbieder op verzoek van de verzekerde hieraan zijn medewerking verlenen.  

2. Binnen 21 kalenderdagen na ontvangst van de declaratie zal de Zorgverzekeraar de 
declaratie aan de Zorgaanbieder betaalbaar stellen. Deze termijn geldt alleen indien de 
declaratie de technische controle bij de Zorgverzekeraar goed doorloopt.  

 

Artikel 8 Duur van de Zorgovereenkomst 
Deze Zorgovereenkomst is tussen de Zorgverzekeraar en de Zorgaanbieder van kracht vanaf 1 
januari 2020 en is aangegaan voor een bepaalde termijn, te weten tot en met  
31 december 2020 en wordt daarna telkens stilzwijgend verlengd voor de periode van één jaar, 
tenzij de Zorgovereenkomst door één der partijen schriftelijk wordt opgezegd, waarbij een 
opzeggingstermijn van 3 maanden voor het einde van de contractperiode in acht wordt genomen.  

 

Opgemaakt in tweevoud te Eindhoven d.d.  
 

De Zorgverzekeraar,      De Zorgaanbieder 
 
 
 

 

naam …………………………  «Fullname» 
Afdelingsmanager Zorginkoop Landelijk   «NaamOrganisatie» 


