Voorwoord
Welkom bij de digitale vragenlijst Voetzorg 2020-2021 van Menzis.
U bent gestart met het proces om een zorgovereenkomst Voetzorg met Menzis voor (een deel van) de
contracteerperiode 2020-2021 af te sluiten.
Hieronder lichten wij kort toe hoe dit proces eruit ziet.
Start vragenlijst
Deze vragenlijst bestaat uit 2 vragen met betrekking tot de tekenbevoegdheid en de inkoopeisen. Via de
knop Conceptovereenkomst hierboven kunt u te allen tijde de inhoud van de conceptovereenkomsten
raadplegen. In de vragenlijst kunt u op elk moment terug naar de vorige schermen. Eventueel kunt u vragen nog
aanpassen. Na het bevestigen van de vragenlijst is het niet meer mogelijk om wijzigingen aan te brengen.
Van vragenlijst naar ondertekende overeenkomst
Nadat u de vragen heeft beantwoord en de vragenlijst heeft bevestigd ontvangt u een e-mail met de benodigde
informatie om deze overeenkomst formeel af te sluiten. U dient in alle gevallen de aangeboden overeenkomst
nog digitaal te accepteren of af te wijzen.
Na het bevestigen van de vragenlijst kunt u deze applicatie afsluiten.
Ingangsdatum overeenkomst
Indien de overeenkomst vóór 1 november 2019 door de zorgaanbieder wordt geaccepteerd, dan treedt de
overeenkomst in werking op 1 januari 2020. Indien de overeenkomst op of na 1 november 2019 en voor 1 april
2020 wordt geaccepteerd, dan treedt de overeenkomst in werking op 1 april 2020. Overeenkomsten die op of na
1 april 2020 worden geaccepteerd, treden in werking op de eerste dag van het kwartaal volgend op het kwartaal
waarin de overeenkomst door de zorgaanbieder is geaccepteerd.
Goed om te weten

•

Vormt u met verschillende zorgverleners één praktijk onder dezelfde praktijkcode? De voorwaarden
hebben betrekking op alle zorgverleners werkzaam binnen de aangeschreven praktijkcode;

•

Op Menzis Zorgvinder worden uw praktijkgegevens getoond als u het contract met Menzis aangaat.
Menzis informeert haar verzekerden en andere belanghebbenden over het gecontracteerde zorgaanbod.

