
SAMENWERKINGSOVEREENKOMST PEDICURE OP ZELFSTANDIGE BASIS 

Overeenkomst tussen de Stad Herentals en de zelfstandige pedicure m.b.t. voetverzorging in 

het lokaal dienstencentrum Convent2 

___________________________________________________________________________ 

 

Tussen ondergetekenden: 

Enerzijds de Stad Herentals, hierbij vertegenwoordigd door Dirk Soentjens, directeur en 

Mien van Olmen, burgemeester 

 

Anderzijds door                                       , zelfstandige pedicure 

wordt volgende overeenkomst afgesloten: 

 

Artikel 1 

De activiteiten van de zelfstandige pedicure kaderen binnen de opdracht van het lokaal 

dienstencentrum om ADL-activiteiten zoals voetverzorging aan te bieden in het kader van 

buurthulp en als ondersteuning om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. 

De zelfstandige pedicure beschikt over een diploma of getuigschrift van een 

beroepsopleiding medisch pedicure in avond-of volwassenenonderwijs.  

Artikel 2 

De zelfstandige pedicure is onderworpen aan het sociaal statuut voor zelfstandigen. De 

pedicure verzekert zelf de burgerlijke aansprakelijkheid en beroepsrisico’s. 

De Stad Herentals neemt, uitgezonderd de schade ingevolge van een gebrek aan het gebouw 

of een fout van het personeel, geen enkele aansprakelijkheid op voor de aanwezigheid of de 

activiteiten van de zelfstandige pedicure. 

Artikel 3 

De pedicure staat in voor een preventieve en curatieve voetverzorging bij 60- plussers, die 

woonachtig zijn in Herentals. De pedicure werkt met aandacht voor kwaliteit. De pedicure 

verzorgt de nagels, kloven, eelt en eeltpitten en schimmelinfecties…  en houdt hierbij 

rekening met de medische voorgeschiedenis van de gebruiker. De pedicure  gaat integer om 

met vertrouwelijke of delicate informatie. 

Ingeval van specifieke problemen verwijst de pedicure door naar een arts of podoloog of 

andere. 

De pedicure draagt ouderen een warm hart toe en toont een respectvolle en professionele 

betrokkenheid bij deze doelgroep.  



De pedicure verbindt zich tot een loyale samenwerking met de centrumleider en het 

personeel van lokaal dienstencentrum Convent2. 

In het belang van de samenwerking met het lokaal dienstencentrum, zal de pedicure de  

activiteiten uitvoeren op de met de centrumleider overeengekomen dagen en uren, 

namelijk: 

Wijzigingen van deze uren gebeuren in onderling overleg. 

De centrumleider ziet toe op het naleven van deze afspraken. 

Artikel 4 

De pedicure dient de continuïteit van de door haar verleende zorgen te verzekeren. Te 

voorziene afwezigheden worden vooraf besproken. 

De pedicure verwittigt het lokaal dienstencentrum bij elke afwezigheid. 

De pedicure is vrij naar eigen goeddunken voor zichzelf of derden andere opdrachten uit te 

voeren zonder enige tussenkomst of beperking door de  stad Herentals. 

Artikel 5 

De intake voor nieuwe gebruikers van de voetverzorging gebeurt door de maatschappelijk 

werker of de administratief medewerker van het lokaal dienstencentrum. 

De pedicure maakt zelf de afspraken en planning op. Bij afwezigheid zorgt de zelfstandige 

pedicure zelf voor het verwittigen van de gebruikers. 

Betaling van de prestaties gebeuren rechtstreeks aan de pedicure. Het tarief dat door de 

pedicure wordt toegepast is vastgelegd na goedkeuring door de raad voor maatschappelijk 

welzijn. Het goedgekeurde tarief wordt als bijlage aan deze overeenkomst gevoegd. Voor 

personen met een verhoogde tegemoetkoming die recht hebben op een prijs met korting, 

betaalt de stad/OCMW  een tussenkomst aan de pedicure. 

De pedicure doet de noodzakelijke administratieve verplichtingen in het kader van de 

tussenkomst voor personen met een verhoogde tegemoetkoming, vult de documenten voor 

tussenkomst van de mutualiteit in en  geeft de gegevens door voor de stuurkaart. 

Artikel 6 

De pedicure mag gebruik maken van het ingerichte lokaal voetverzorging, het freestoestel, 

het steriliseertoestel en de ultrasoon cleaner in het lokaal dienstencentrum Convent2. Voor 

het gebruik en onderhoud van dit lokaal en toestellen, voor gas,  elektriciteit  en water 

worden geen kosten aangerekend. Bij onherstelbaar defect van de toestellen staat de 

pedicure zelf in voor aankoop van nieuwe toestellen. 

Huisbezoeken worden beperkt tot gebruikers die niet in het lokaal dienstencentrum geraken 

omwille van fysieke of mentale beperkingen. Dit verplaatsingsprobleem wordt bij de intake 

afgesproken. 



De pedicure zorgt voor haar eigen materiaal en producten. Verkoop van producten wordt 

niet toegestaan. 

De pedicure zal bij het uitoefenen van haar taken de nodige hygiëne  ten overstaan van de 

gebruiker en van het te gebruiken materiaal in acht nemen. Het materiaal zal onderhouden 

worden volgens de respectievelijke voorziene richtlijnen. 

Artikel 7 

Deze overeenkomst kan niet gewijzigd worden tenzij in gemeenschappelijk akkoord tussen 

ondertekenende partijen. Alle wijzigingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd en na 

akkoord van het vast bureau. 

Artikel 8 

Deze overeenkomst wordt afgesloten voor een halftijds samenwerkingsverband ( 19 uren) 

voor onbepaalde duur, ingaande op  

Deze overeenkomst kan ten allen tijde door elk van de partijen worden opgezegd. Dit dient 

te gebeuren door middel van een aangetekend schrijven. De in acht te nemen opzegtermijn 

bedraagt 3 maanden. 

Beide partijen kunnen zonder opzegtermijn de overeenkomst verbreken wanneer één van 

de partijen ernstig tekort komt aan haar verplichtingen. Deze ernstige tekortkomingen 

moeten meegedeeld worden met een aangetekend schrijven of bij een 

deurwaardersexploot. 

Artikel 9 

Bij opstart wordt de samenwerking en dienstverlening geëvalueerd na een proefperiode van 

6 maanden. Na deze proefperiode zal er minimum één maal per jaar een overleg zijn tussen 

de zelfstandige pedicure en de centrumleider waarbij de dienstverlening geëvalueerd wordt 

en besproken. 

 

Opgemaakt in tweevoud te Herentals op…………………………………. 

Voor akkoord, 

 

Dirk Soentjens      Mien Van Olmen 

Directeur Stad Herentals    Burgemeester Stad Herentals 

 

 

………………………………. 

Zelfstandige pedicure 


