
 

AANVULLENDE DIENSTEN – PERSOONLIJKE KOSTEN – PRIJZEN*) 

per 1 januari 2017 

(die niet uit de Wlz of de zorgverzekering worden vergoed)  

*) Alle prijzen zijn incl. BTW 
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Omschrijving  Bedrag 

   

Waskosten per maand  € 85,00 

Waskosten Esdoorn, Hoekstee, Venus, Riethorst en Zonnehuis 

(Krijgt u verzorgingshuiszorg in de Esdoorn of de Venus en kreeg u 

die al vòòr 31-12-2008 dan is dit gratis.) 

     

Merken kleding     

Merken kleding Esdoorn, Hoekstee, Venus, Riethorst en Zonnehuis per cliënt € 78,60 

      

TV-Verhuur en –ontvangst      

TV-verhuur (alleen Esdoorn en Zonnehuis) per maand € 15,50 

TV-ontvangst – analoog pakket per maand € 16,00 

TV-ontvangst – digitaal pakket per maand € 16,00 

   

Telefoonkosten Esdoorn (alleen verpleeghuiswoningen) en 

Zonnehuis (behalve Weteringbuurt)     

Aansluiting/Abonnement per maand € 12,10 

Huur toestel per maand € 2,80 

Belkosten per maand 

werkelijk 

verbruik 

Bellen via Servicepunt, per tik/impuls (Zonnehuis) per tik € 0,10 

   

Internet    gratis 

   

Laatste verzorging na overlijden  € 150,00 

   

Begeleiding uitvaart   € 370,00 

 

    

Onbeheerde boedel     

Niet tijdige ontruiming kamer   € 500,00 

   

Schoonmaak (Venus)     

Extra schoonmaakwerkzaamheden per keer € 33,60 

   

Afvoer grof vuil (Esdoorn en Venus)     

3m3 portaalcontainer   € 174,00 

6m3 portaalcontainer   € 204,00 

9m3 portaalcontainer   € 278,00 

Personeelskosten transport spullen naar container (indien nodig) per container € 52,50 

   

Logies     

Logies Sans Soucis  per nacht € 18,30 

Logies Sans Soucis 2e persoon per nacht € 6,00 
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Zorg-servicekosten     

Sans Soucis per maand € 54,60 

Weteringstaete per maand € 45,40 

’t Hoge Huis per maand € 43,00 

   

Domotica Sans Soucis en Weteringstaete     

Extra halszender per maand € 10,00 

Eenmalige installatiekosten extra halszender per maand € 16,60 

   

Domotica 't Hoge Huis     

Extra halszender  per maand € 10,00 

Eenmalige installatiekosten extra halszender  per maand € 16,60 

Zorgalarmering met bewegingsmelders (geluid) per maand € 13,20 

(nacht-)Verlichting  per maand € 8,60 

Uitschakelen TV en/of radio  per maand € 1,00 

 

    

Fitness Behandelcentrum (Zonnehuis)     

Fysio fitness per 4 maanden € 85,00 

Fitgym per 3 maanden € 38,60 

      

Inhuur medewerker door cliënt     

Inhuur verzorgend personeel door cliënt per uur € 34,00 

Inhuur teamcoach/verpleegkundig personeel per uur € 52,00 

   

Doorberekende kosten paramedici     

Behandeling particulier/pgb per uur € 71,00 

   

Kosten bij verlies van sleutels en keytags 

Achter de Hoven, Esdoorn, Venus en Zonnehuis     

Keytag/sleutel Esdoorn / Venus / Zonnehuis per sleutel € 25,00 

Borg extra sleutel Achter de Hoven per sleutel € 20,00 

Borg elektrische sleutel per sleutel € 130,00 

      

Verhuur vergaderruimtes     

Zonnehuis:      

De Muinckzaal per dagdeel (5 uur) 

 

€ 78,00 

De Muinckzaal per dag (8 uur)  € 147,00 

Vergaderruimte per dagdeel (5 uur)   € 78,00 

Vergaderruimte per dag (8 uur)  € 147,00 

Personele ondersteuning per uur   € 33,00 

   

Esdoorn:     

Vergaderruimte Hortensia per dagdeel (4 uur) 

 

€ 37,00 

Vergaderruimte Hortensia per dag (8 uur)  € 65,00 

   

’t Hoge Huis   

Ontmoetingsruimte per dagdeel (4 uur)  € 57,50 

Ontmoetingsruimte per dag (8 uur)  € 97,50 
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Technisch onderhoud     

Personeelskosten TD  per uur € 36,00 

 

    

Administratiekosten      

Facturen zonder automatische incasso per factuur € 3,00 

      

 


