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OVEREENKOMST 
 
De ondergetekenden: 
 
1. De Stichting FY’NET Maastricht en Heuvelland, gevestigd te Maastricht, Wilhelminasingel 81     
    6221 BG, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurders  
    de heer H.A.H. Salden, de heer P. Coumans en de heer F.E. Abbink, hierna te    
    noemen: de stichting (partij 1) 
 
en 
 
2. Naam:                                                             Emailadres: 
    Praktijkadres: 
 
    Telefoon praktijk: 
    Praktijkcode:                                        AGB code: 
    Inschrijfnummer CKR: 
    Hierna te noemen: deelnemer (partij 2) 
 
In overweging nemende: 
Dat de stichting tot doel heeft het behartigen van de belangen van de bij haar aangesloten 
deelnemers  m.b.t. het aanbieden van uniforme, kwalitatief hoogwaardige 
fysiotherapeutische en preventieve zorg aan de inwoners van het werkgebied (in casu 
Maastricht en Heuvelland), het fungeren als de gesprekspartner en contractspartner van 
fysiotherapeutische zorg in het werkgebied op alle relevante gebieden en het zorgdragen 
voor een goede organisatie en waar nodig coördinatie van diensten al dan niet ten 
behoeve van de deelnemers; 
 
Dat de stichting voornoemde tot haar doelomschrijving behorende diensten aan de 
deelnemer wenst aan te bieden gelijk de deelnemer deze diensten wenst af te nemen; 
 
Dat partijen in de onderstaande voorwaarden waaronder bovenstaande diensten geschieden 
schriftelijk wensen vast te leggen; 
 
Verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 
Artikel 1 
1.  De Stichting biedt met ingang van 2018 de in de considerans omschreven 
     diensten aan deelnemer aan gelijk deze voornoemde diensten per genoemde datum van 
    de Stichting kan afnemen. 
2.  Onder deelnemer worden verstaan de in artikel 5 lid 2 van de statuten van de Stichting 
     genoemde fysiotherapeuten of rechtspersonen. Genoemde fysiotherapeuten of 
     rechtspersonen resp. de bij genoemde rechtspersonen werkzame personen, die 
     eerstelijnsfysiotherapeutische zorg verlenen, dienen over een geldige AGB-code en 
     geldige Praktijkcode te beschikken en tevens ingeschreven te zijn in het CKR (Centraal 
     Kwaliteits Register). Voor de duidelijkheid verklaren partijen, dat personen werkzaam 
     bij genoemde rechtspersonen, welke natuurlijke personen geen 
     eerstelijnsfysiotherapeutische zorg verlenen, zoals secretaresses, receptionisten, 
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     administratief personeel etc. etc., niet over een AGB-code hoeven te beschikken of niet hoeven      
     ingeschreven te zijn in het CKR. 
3.  De deelnemer verleent machtiging aan de Stichting om hem te vertegenwoordigen in 
     contacten en besprekingen met zorgverzekeraars, zorgaanbieders, bedrijven, 
     zorgaanvragers en deelnemers en namens hem voor zijn rekening en risico met 
     zorgverzekeraars, zorgaanbieders, bedrijven, zorgaanvragers en deelnemers 
     overeenkomsten op het gebied van fysiotherapeutische zorg in het werkgebied af te 
     sluiten. 
4.  De deelnemer dient bij de door hem te verlenen prestaties aan de door de Stichting in het 
     Handboek geformuleerde eisen te voldoen. De Stichting behoudt zich het recht voor om 
     voornoemde eisen eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Over de wijziging zal de 
     deelnemer bij aangetekend schrijven geïnformeerd worden. Na ontvangst van 
     voornoemd schrijven zullen de niet gewijzigde alsmede de gewijzigde eisen resp. 
     aanvullingen tussen partijen gelden. 
5.  De deelnemer stemt ermee in, dat de Stichting bij deelnemer mag controleren, of aan de 
     in lid 2 en 4 genoemde eisen voldaan wordt en zal aan controles terzake daarvan zijn 
     medewerking verlenen. 
6.  De deelnemer dient ten genoegen van de Stichting een beroepsaansprakelijkheidsverzekering  
     af te sluiten. De deelnemer verleent de eerstelijns fysiotherapeutische zorg onder zijn eigen 
     verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. De Stichting aanvaardt geen enkele    
     verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de door de deelnemer verleende  
     eerstelijns fysiotherapeutische zorg. 
 
Artikel 2 
De vergoeding welke de deelnemer terzake van de in artikel 1 door de Stichting aangeboden 
diensten verschuldigd is aan de Stichting bedraagt gedurende zijn deelnemerschap, eenmalig       
€800,00 (achthonderd 0/100). 
De eenmalige vergoeding wordt bij het aangaan van deze overeenkomst voldaan. 
De jaarlijkse vergoeding (voor 2018 staat deze op €100,00), startend vanaf januari 2018, wordt 
jaarlijks bij de aanvang van het kalenderjaar voldaan. 
De Stichting behoudt zich het recht voor om de hoogte van de jaarlijkse vergoeding eenzijdig te 
wijzigen. De Stichting verplicht zich terzake de wijziging van de jaarlijkse vergoeding aan de 
eisen van redelijkheid en billijkheid te voldoen. 
Noch de eenmalige noch de jaarlijkse vergoeding komen voor gehele of gedeeltelijke restitutie 
in aanmerking. 
 
Artikel 3 
Deze overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd, te rekenen vanaf januari 2016. 
Opzegging kan geschieden overeenkomstig artikel 5 lid 4 van de statuten van de Stichting. 
 
Artikel 4 
In afwijking van het bepaalde in bovenstaand artikel 3 kunnen partijen deze overeenkomst met 
onmiddellijke ingang opzeggen: 
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a.     Ingeval een van de partijen grove wanprestatie pleegt jegens de andere partij, 
        onverminderd het recht van de in deze benadeelde partij om van de ander schadevergoeding 
        te vorderen. 
b.     Indien door de wederpartij een verzoek tot surséance van betaling is gedaan, dan wel 
        indien zij in staat van faillissement verkeert. 
c.     Indien de wederpartij wordt geconfronteerd met enig besluit of enige vordering tot ontbinding. 
d.     Ingeval de deelnemer die eerstelijnsfysiotherapeutische zorg verleent, zoals bedoeld in 
        artikel 1 lid 2 van deze overeenkomst, niet over een geldige AGB-code of geldige 
        Praktijkcode beschikt. 
e.     Ingeval de deelnemer die eerstelijnsfysiotherapeutische zorg verleent, zoals bedoeld in 
        artikel 1 lid 2 van deze overeenkomst, niet is ingeschreven in het CKR. 
f.      Ingeval de deelnemer niet aan de in artikel 1 lid 4 van deze overeenkomst genoemde 
        eisen voldoet. 
 
Artikel 5 
Voorzieningen voor ziekte, arbeidsongeschiktheid, pensioen, ongevallen et cetera ten behoeve 
van de deelnemer komen en blijven geheel voor zijn rekening. Bedoelde persoon mag op de 
enkele grond van deze overeenkomst niet concluderen tot het bestaan van een dienstbetrekking 
tussen hem en de Stichting. 
 
Artikel 6 
Het is de deelnemer verboden om gedurende het bestaan van deze overeenkomst of na het 
eindigen daarvan zonder toestemming van de Stichting op enigerlei wijze aan derden direct of 
indirect en ongeacht in welke vorm enige bijzonderheid betreffende of in verband met de 
Stichting aan wie dan ook mede te delen, zulks op straffe van een door de Stichting onmiddellijk 
van partij sub 1 opeisbare boete van € 5.000,-- per overtreding van dit verbod, onverminderd 
haar bevoegdheid van de deelnemer een volledige schadevergoeding te vorderen. 
 
Artikel 7 
Op deze overeenkomst is, voor zover het betreft de onderlinge verhouding van partijen, 
Nederlands recht van toepassing. Rechtsgeschillen over de uitleg en/of toepassing van deze 
overeenkomst worden voorgelegd aan de rechter in wiens ambtsgebied de Stichting statutair is 
gevestigd. 
 
Artikel 8 
Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart deelnemer het Huishoudelijk Reglement, 
en de Statuten van de Stichting ontvangen/gelezen te hebben en met het Huishoudelijk 
Reglement in te stemmen. 
 
Artikel 9 
De kosten van deze overeenkomst zijn voor rekening van de Stichting. 
Aldus overeengekomen te Maastricht en aldaar in tweevoud ondertekend op      2018. 
 
Stichting                                                                  Deelnemer 
 
 
 
                                                                                   


