Prijzen per 1 maart 2022
Algemene voorzieningen
Product/dienst
Borg elektronische sleutel
CAI-aansluiting met reguliere zenders
Telefoonabonnement
wifi-abonnement (nieuw per 1-1-2022
voor bestaande huurders)
Vervoerskosten rolstoelauto
Ruimten/locaties
Product/dienst
Huur ruimte
Extra beschikbaarheid
appartement/kamer na vertrek/
overlijden.

Toelichting

Bij tijdelijk verblijf
Excl. gesprekkosten

€
€

Toelichting

Tarief
€
Vanaf de datum van vertrek/ overlijden €
heeft u 7 dagen gelegenheid het
appartement/kamer op te leveren.
Verlenging van deze periode is
mogelijk met een maximum van 1
week.

Restaurant 't Trefpunt
Product/dienst
Toelichting
Hoofdgerecht
Dagmenu compleet
De overige prijzen worden vermeld in het restaurant
Wasserij
Product/dienst
volledig pakket
alleen onderkleding
Overige facilitaire diensten
Product/dienst
Structurele extra inzet Huishoudelijke
dienst
Extra inzet Huishoudelijke dienst
Extra inzet Restauratieve dienst
Extra inzet Technische dienst
Welzijn
Product/dienst
Algemene bijdrage

Welzijnsactiviteiten

Tarief
€
€
€
€

Toelichting

Toelichting
20 minuten per week

50,00
14,37
1,00
15,44

Eenheid
stuk
maand
dag
maand

14,25 maand
0,74 km

Eenheid
30,63 dagdeel
99,81 dag

Tarief
€
€

Eenheid
6,89 maaltijd
10,15 maaltijd

Tarief
€
€

80,00
40,00

Eenheid

Tarief
€
€
€
€

Toelichting
Tarief
Vrijwillige bijdrage voor bewoners met €
een zzp/vpt indicatie
Overgangstarief
€

Eenheid
36,90
27,37
35,37
32,87

maand
uur
uur
uur

Eenheid
16,25 maand
12,95 maand

Zwemmen onder begeleiding

Prijs wordt per activiteit bepaald. Voor
bewoners met een ZZP/VPT- indicatie
gratis, tenzij anders aangegeven.
Het zwemmen vindt plaats in
€
groepsverband, u heeft een persoonlijk
begeleider (vrijwilliger/familielid) en de
bewegingsagoog is aanwezig.

19,70 keer

Zwemmen zonder begeleiding

Zwemmen in groepsverband waarbij de €
bewegingsagoog aanwezig is.

8,49 keer

Zorgverlening
Product/dienst
Verpleging
Verzorging
Extra inzet Zorgverlening

Persoonlijke Verzorging
Verpleging
Fysiotherapie geriatrie
Uitvaartbegeleiding
Aanvullende diensten
Standaard
Comfort
Basis-zorgabonnement (verplicht voor
nieuwe huurders per 1-1-2022)

Toelichting
Tarief
Op basis van indicatie
Op basis van indicatie
Indien geen indicatie (WLZ/ZVW) of ter
aanvulling op de indicatie
Indien men geen indicatie heeft, wordt
21% btw-verhoging toegepast
(ook van toepassing bij verzorgen
overledene)

bijv. begeleiding, niet zorginhoudelijk
Persoonlijk alarmeringssysteem incl.
1e opvolging (incidenteel)
Persoonlijk alarmeringssysteem incl.
hulp bij ziekte in de eerste 48 uur

€
€
€
€
€

Eenheid

53,71
84,74
40,07
424,52
33,71

uur (excl. btw)
uur (excl. btw)
zitting
zitting
uur

€

19,86 maand

€

33,45 maand

€

98,65 maand

