Tarieven per 1-3-2020
Product / Dienst
Algemene Voorzieningen
Borg elektronische sleutel
CAI-aansluiting met reguliere zenders
Telefoonabonnement (excl. Gesprekkosten)
Vervoer rolstoelauto
Administratiekosten bij niet betalen
via automatische incasso
Ruimtes / Lokaties
Huur ruimtes

Toelichting

Voor bewoners
Bij tijdelijk verblijf huur
Vrijwilligers dragen zorg voor enz

Ons restaurant kan desgewenst de
catering voor u verzorgen. Meer
informatie via de receptie.

Restaurant
Hoofdgerecht
Dagmenu compleet (3 gangen)
Overige facilitaire diensten
Extra inzet Technische dienst
Extra inzet huishoudelijke dienst
Structurele extra inzet
huishoudelijke dienst
Extra inzet Restauratieve dienst
Welzijn
Algemene bijdrage
met ZZP / VPT indicatie
Welzijnsactiviteiten

Zwemmen onder begeleiding

Zwemmen zonder begeleiding

20 minuten per week

Vrijwillige bijdrage voor bewoners
Prijs wordt per activiteit bepaald
Voor bewoners met een ZZP/VPTindicatie gratis tenzij anders aangegeven
Het zwemmen vindt plaats in groepsverband, u heeft een persoonlijk
begeleider (vrijwilliger/familielid) en
de bewegingsagoog is aanwezig.
Zwemmen in groepsverband waarbij de
bewegingsagoog aanwezig is.

2020

Eenheid

€
€
€
€
€
€

50,00
13,85
1,00
14,88
0,72
0,60

€

29,60 dagdeel

€
€

6,67 stuks *
9,90 stuks *

€
€
€

30,84 uur
25,68 uur
34,62 maand

€

33,19 maand

€

15,70 maand

€

18,48 keer

€

7,97 keer

* Voor bewoners met een ZZP(indicatie ZorgZwaarte Pakket) /VPT(Volledigpakket Thuis): geen kosten

stuks
maand
dag
maand
km
factuur

Tarieven per 1-3-2020
Product / Dienst
Zorgverlening
Persoonlijke Verzorging (ook van
toepassing bij verzorgen
overledene).
Verpleging

Toelichting

Comfort

Eenmalig
Persoonlijke alarmeringssysteem incl.
1e opvolging (incidenteel).
Persoonlijke alarmeringssysteem incl.
hulp bij ziekte in de eerste 48 uur.

Eenheid

€

50,40 uur
(excl.BTW)

€

79,50 uur
(excl.BTW)
38,71 zitting
400,00 zitting
32,68 uur

€
€
€

Fysiotherapie geriatrie
Voorganger bij afscheidsdienst
Aanvullende diensten (comfortbijv. begeleiding-; niet
zorginhoudelijk)
Dagbeleiding particulier/PGB
Zorgalarmering
Aansluitkosten
Standaard

2020

€

35,23 dagdeel

€
€

45,71
19,19 maand *

€

32,32 maand *

* Voor bewoners met een ZZP(indicatie ZorgZwaarte Pakket) /VPT(Volledigpakket Thuis): geen kosten

