Tarievenlijst
Intramuraal
Geldig vanaf 1 januari 2021

WONEN

Tarief

WASKOSTEN
Kleinschalig wonen en verpleeghuiswonen
- Onder- en bovenkleding laten wassen

€ 65,00 per maand

- Alleen ondergoed en nachtkleding laten wassen

€ 18,50 per maand

- Alleen bovenkleding laten wassen

€ 46,50 per maand

Appartement wonen
- Persoonsgebonden kleding via de externe wasserij

Neem voor meer informatie
contact op met ons Servicecentrum via (0800) 77 33 444.

- Maximale waskosten

€ 104,00 ex btw / per 4 weken

- Waschip (alleen bij uitbesteden aan externe wasserij)

€

0,70 per stuk

- Label per stuk

€

0,40

- Labels per 50 stuks

€ 12,50

- Labels per 100 stuks

€ 20,00

- Labels per 300 stuks

€ 40,00

Naamlabels bevestigen in kleding

€ 56,00 eenmalig

Herstellen kleding

€

7,60 per kwartier

Gebruik wasmachine

€

5,65 per keer

Gebruik droger

€

5,65 per keer

Gebruik strijkplank

gratis

Strijkservice

€

Naamlabels om kleding te merken (intern laten wassen of zelf was organiseren)

7,60 per kwartier

SERVICES EN ABONNEMENTEN

Wijzigingen voorbehouden.

TV abonnement*

€ 10,75 per maand

Telefoon abonnement* (excl. beltikken)

€ 13,25 per maand

Afstandsbediening automatische draaideur (Geldt alleen voor Kulenburg)

€ 75,00 aanschafwaarde

Automatische draaideur automaat op deur (Geldt alleen voor Kulenburg)

€ 40,00 per maand

Inhuizen

€ 51,40 per uur

* Niet van toepassing bij locatie Troelstrahof. Bij Troelstrahof dient u, indien gewenst, dit abonnementen zelf af te sluiten
bij een door u te kiezen provider.
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HUIS VAN DE BUURT

Tarief

WELZIJN
Betuwepas (Oranjehof, Kulenburg, Troelstrahof, De Betuwehoeve: max. 3 p.p.)

Gratis

Betuwepas 2 pas of nieuwe bij verlies

€ 25,00 per pas

Deelactiviteiten uit welzijnsarrangement

€

e

4,00 per activiteit

RESTAURANT OF CAFE
Prijzen van snacks en consumpties vindt u op de menukaarten in het restaurant of café.
Feestje vieren? We hebben diverse mogelijkheden voor verhuur, catering en bediening op onze locaties voor een gezellige
bijeenkomst. Neem voor meer informatie contact op met ons Servicecentrum via (0800) 77 33 444.

OVERIGE DIENSTEN

Tarieven en voorwaarden

LAATSTE ZORG
Vergoeding voor gebruik appartement langer dan 7 dagen na overlijden

€ 75,00 per dag

Huur ruimte voor opbaren en condoleance (in overleg met Servicecentrum)

€ 100,00 per dag

Wijzigingen voorbehouden.

OVERIGE
Team van de Buurt Culemborg/Tiel, klus of activiteit van maximaal 2 uur
inclusief reistijd

€

4,00 per klus/activiteit

Rolstoelfiets verhuur (Maurik, Culemborg)

€ 15,00 per dagdeel

Duofiets verhuur (Buren, Tiel, Culemborg, Ochten)

€ 15,00 per dagdeel

Flatexpress (taxivervoer binnen Culemborg voor bewoners van Beatrix, Ghandi,
Kulenburg, Martin Luther King en Troelstrahof)

€

1,20 enkele reis/retour
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