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Algemene Voorwaarden van Mentorschap Bureau ECG Mentorschap.

Definities:
1:

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Cliënt : De natuurlijke persoon waarvoor door de rechter een mentor wordt benoemd.
Mentor: Mentoren nemen beslissingen over de verzorging, verpleging, behandeling en
begeleiding van de cliënt.
Zorgplan: Bevat schriftelijke afspraken met betrekking tot de behandeling van de cliënt. Het gaat hierbij
onder andere om: gestelde doelen, de verwachte tijdsduur, de te verrichten taken, het tijdstip van
zorgverlening, de omvang van de te verlenen hulp, de in te zetten deskundigheid, het tijdstip van de
evaluatie en de zorgverleners van andere organisaties waarmee samengewerkt wordt.

2:

Verplichtingen/taken/aandachtsgebieden mentor:
Het mentorschap geschiedt volgens Burgerlijk wetboek titel 20, Mentorschap ten behoeve van
meerderjarigen Artikel 1: 450 e.v. BW en zoals in deze algemene voorwaarden omschreven.
Het mentorschap gaat in daags nadat de griffier ECG Mentorschap haar benoeming heeft gedaan,
tenzij de beschikking een later tijdstip vermeldt.
De mentor is gehouden degene ten behoeve van wie het mentorschap is ingesteld zoveel mogelijk bij
de vervulling van zijn taak te betrekken. De mentor bevordert dat de betrokken rechtshandelingen en
ander handelingen zelf verricht, indien deze tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake in
staat kan worden geacht (BW art. 1:454 lid 1).
De mentor bezoekt betrokkene, frequentie is 10 keer per jaar, afhankelijk van de situatie. Concipieert
in het behandel/zorgplan.
Bijwonen van de cliëntbespreking multidisciplinair team, frequentie situatie
afhankelijk
Aandachtsgebieden mentor
Somatische gesteldheid van betrokkene
Maatschappelijk vlak (sociale contacten, uiterlijke kenmerken, woonsituatie, hobby’s
etc.
Psychische gesteldheid van betrokkene (gedrag, welbevinden)
Communicatief(zintuigen, verbaal/begrijpen etc.)
De mentor zal de cliënt, indien zijn persoonlijke situatie dat toelaat, periodiek
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persoonlijk informeren over de voortgang van het mentorschap, de afstemming met het zorgplan
en legt periodiek verantwoording af aan de rechter.
3:

Verplichtingen Cliënt:
Bij de aanvang van het mentorschap verstrekt de cliënt of zijn/haar behandelteam aan de mentor alle
nodige informatie, zoals behandelplan en anamnese, dat voor het mentorschap noodzakelijk is.

4:

Informatie en registratie:
De mentor is in het kader van de uitvoering van zijn werkzaamheden steeds bevoegd tot het
uitwisselen van alle relevante informatie met derden.
De cliënt is bekend met de opname van zijn persoonsgegevens in de persoonsregistratie van
Mentorschap Bureau ECG Mentorschap.
Op deze persoonsregistratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.

5:

Bereikbaarheid:

6:

Ten behoeve van de rechthebbende is de mentor dagelijks telefonisch bereikbaar onder nummer 0683659330 gedurende kantoortijden, in spoedgevallen ook daarbuiten. Derden worden verzocht gebruik te
maken van het e-mailadres: info@ecg-mentorschap.nl
Klachten:
Op verzoek zal aan cliënt het klachtenreglement ter beschikking worden gesteld. Het
klachtenreglement is ook gepubliceerd op de website www.ecg-mentorschap.nl

7:

Slotbepalingen:
De kosten voor het mentorschap worden maandelijks middels factuur aan de bewindvoerder in rekening
gebracht. Indien de kosten bij een derde in rekening kunnen worden gebracht zal ECG Mentorschap dit
voor de cliënt uitvoeren.

8:

Toepasselijk recht:
Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
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