FRITVALGSBEVIS TIL MADSERVICE
Navn:__________________________________________________________________________________
Cpr.nr:_________________________________________________________________________________
Adresse:________________________________________________________________________________
Telefon:_________________________________________________________________________________

Madleverandør:
CVR-nummer:____________________________________________________________________________
Virksomhedsnavn:________________________________________________________________________
Adresse:________________________________________________________________________________
Telefon:_________________________________________________________________________________
Ønsket startdato:_________________________________________________________________________

Fritvalgsbeviset er gyldigt, når det er underskrevet af begge parter og sendt til Visitationen via sikker mail
på visitation@holb.dk

Leverandørens bekræftelse af aftale om levering af madservice
Undertegnede bekræfter hermed aftalen om levering af madservice, og at virksomheden lever op til de
krav og betingelser, der fremgår af næste side.
Dato _____________________ Navn _________________________________________________________

Borgerens bekræftelse af aftale og fuldmagt til betaling af madservice
Undertegnede bekræfter hermed aftalen om levering af madservice, jf. de betingelser, der fremgår af
næste side.
Undertegnede giver samtidig fuldmagt til, at Holbæk Kommune kan anmode Udbetaling Danmark om at
trække i min folkepension/førtidspension til betaling af madservice, jf. Servicelovens § 83. Fuldmagten er
gældende indtil den kaldes tilbage
Dato _____________________ Navn _________________________________________________________

Fakturering
Fakturaen sendes til EAN-nummer: 579 000 112 1105
Reference på faktura: Fritvalgsbevis plus borgerens navn, adresse og cpr-nummer
Fakturaen skal være modtaget senest den 4. i den næstkommende måned.
Spørgsmål vedr. vedrørende fritvalgsbeviset: tlf. 72 36 36 36
Sådan bruges fritvalgsbeviset
Du eller din pårørende skal selv træffe aftale med en madleverandør, der opfylder nedenstående krav.
Leverandøren skal udfylde fritvalgsbeviset. Der skal aftales en ønsket startdato og dokumentet skal
underskrives.
Fritvalgsbeviset er gyldigt, når det er underskrevet af begge parter og sendt til Visitationen via sikker mail
på visitation@holb.dk. Holbæk Kommune kan derfor ikke betale regninger for måltider, der er leveret før
fritvalgsbeviset er underskrevet og returneret til Visitationen.
I forbindelse med den ønskede startdato skal du være opmærksom på, at der er en opsigelsesfrist på 14
dage, hvis du i forvejen modtager madservice fra Holbæk Kommunes godkendte leverandør. Har du i
forvejen et fritvalgsbevis og ønsker et fritvalgsbevis til en ny leverandør, er opsigelsesfristen løbende
kalendermåned plus en måned. Du har pligt til at meddele Visitationen, hvis du ikke længere ønsker at gøre
brug af fritvalgsbeviset.
Fuldmagt til træk i social pension
Når du underskriver fritvalgsbeviset, giver du samtidig fuldmagt til at Holbæk Kommune trækker
egenbetalingen til madservice fra din sociale pension. Der trækkes i pensionsudbetalinger i Udbetaling
Danmark, indtil du tilbagetrækker fuldmagten ved skriftlig besked til kommunen. Besked om
tilbagetrækning af fuldmagten skal indgives senest 20 dage før den 1. i en måned. Kommunen har som
følge af fuldmagten alene adgang til at trække de nævnte betalinger og får ikke fortrinsret til at få dækket
eventuelle krav i pensionen eller andre ydelser, der bliver udbetalt fra Udbetaling Danmark.
Virksomheden skal leve op til følgende krav:
1. Virksomheden skal være momsregistreret
2. Den leverede mad skal leve op til standarderne beskrevet i Anbefalinger for den danske
institutionskost
3. Virksomheden skal sende en regning til Holbæk Kommune. Regninger sendes elektronisk månedsvis
bagud og skal indeholde navn, adresse og cpr-nummer på borgeren, samt oplysninger om hvor mange
måltider borgeren har modtaget.
4. Virksomheden har meddelelsespligt. Det betyder, at virksomheden har pligt til at meddele Holbæk
Kommune om ændringer i borgerens behov for hjælp.

