CREDIS ONTZORGT PGB VOOR U

Credis ontzorgt u bij de aanvraag van uw PGB. Op basis van uw zorgvraag bekijken
we samen wat Credis voor u kan betekenen. Onze afspraken worden vastgelegd in
een overeenkomst. Hierin staat duidelijk omschreven welke werkzaamheden Credis
voor u verzorgt, voor welke periode en tegen welk bedrag.

VOOR WIE IS EEN
PGB BEDOELD?

Iedereen die door een lichamelijke
of geestelijke beperking, aandoening
of stoornis meer dan de gebruikelijke
zorg, hulp of begeleiding nodig heeft,
kan gebruik maken van een PGB
(persoonsgebonden budget).

U heeft zorg nodig, maar u weet
niet precies waar u moet zoeken.
Credis helpt u de juiste zorg te
vinden die bij u past. Op basis van
de zorgvraag bekijken we samen
wat wij voor u kunnen betekenen.
Wij brengen de situatie voor u in
kaart en kijken samen naar de
mogelijkheden. Wij brengen een
deskundig advies uit en ondersteunen u bij het nemen van een
besluit. Na een passend advies
kunnen wij u ondersteunen bij de
te nemen acties.

PGB ADMINISTRATIE

Iemand met een PGB is in principe
vrij om zelf zijn/haar zorgverleners
te selecteren en in te huren.
Een PGB is voor cliënten die graag
zelf de regie willen houden over hun
zorg. Het is mogelijk om binnen het
PBG zelf met zorgverleners een
contract af te sluiten. U heeft zelf
dus keuzevrijheid waarin u de nodige
zorg inkoopt. Vooraf moet u uw
uitgaven verantwoorden. De wijze
waarop dit gebeurt is onder meer
afhankelijk van het soort budget en
de zorg die u wilt inkopen.
Credis Inkomens- en Vermogensbeheer BV (Credis) Controleert
uw PGB administratie of neemt
desgewenst het gehele traject van
aanvraag tot beheer van het budget
en inkoop van de zorg van u over.

PGB ADVIES

U HOUDT DE REGIE

De budgethouder of wettelijk vertegenwoordiger houdt te allen tijden zelf de regie en
het inzicht in de PGB- administratie. In een persoonlijk dossier worden alle adviezen
vastgelegd en de wijze waarop deze tot stand zijn gekomen. Alle post aangaande
het PGB ontvangt u gewoon op uw thuisadres. U kunt er ook voor kiezen om de post
rechtstreeks naar Credis te laten sturen.
Contact met de betrokken instanties vindt alleen plaats op uw verzoek of in uw
bijzijn. Betalingen van de PGB-rekening regelt u zelf. Credis adviseert of ondersteunt
u, zodat de juiste persoon het juiste bedrag ontvangt. Hiervoor is het wel van belang
dat Credis de bankafschriften van de PGB rekening ontvangt en de documenten van
de betrokken instanties. Deze informatie kunt u per afgesproken periode toe sturen.

Als u een persoonsgebonden
budget heeft, hoort daar een
administratie bij. Zo houdt u overzicht over afspraken en betalingen.
Ook kunt u eenvoudig terugvinden
hoe u het budget heeft besteed.
De facturen van zorgverleners
worden door Credis afgewikkeld
en betaald. Alle activiteiten worden
met u besproken, zodat u steeds
op de hoogte bent van uw
PGB-administratie.

CONTACT
Credis Inkomens- en
Vermogensbeheer B.V.
Postbus 156,
3240 AD Middelharnis
relaties@credisbv.nl
www.credisbv.nl
Tel. 0187-204008

