Tarievenlijst
Extramuraal
Geldig vanaf 1 maart 2022

WONEN

Tarief

TIJDELIJKE VOORZIENINGEN
Logeerkamer: bed, ontbijt, koffie en thee

€ 52,65 per 24 uur

Logeerkamer: bed, alle maaltijden, koffie en thee linnenpakket, schoonmaak

€ 65,50 per 24 uur

Logeerkamer: bed, alle maaltijden, koffie en thee, linnenpakket, schoonmaak

€ 427,50 per week

Linnenpakket (1 handdoek, 2 washand, hoeslaken, kussensloop, dekbed, kussen)

€

4,00 per pakket

WASKOSTEN
Persoonsgebonden kleding uitbesteden aan externe wasserij

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

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

€ 57,35 eenmalig

Herstellen kleding

€

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

7,80 per kwartier

TOEGANG EN BETALEN
Betuwepas

Gratis

Betuwepas 2 pas of nieuwe bij verlies

Wijzigingen voorbehouden.

e

€ 25,00 per pas
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ZORG EN BEHANDELING

Tarief

U kunt bij ons terecht voor behandeling van fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, psychologen en diëtisten.
Neem voor meer informatie contact op met ons Servicecentrum via (0800) 77 33 444.
Fitness

€ 80,00 per kwartaal

Fitness

€

6,25 per les

Meer bewegen voor ouderen

€

4,00 per les

Geestelijk verzorger - in de eerste lijn

€ 65,00 per uur

PERSOONSALARMERING

Tarief

Abonnement:
- Alarmering, apparatuur (via vaste telefoon)

€ 21,05 per maand

- Alarmering, abonnement (via mobiele telefoon)

€ 24,00 per maand

- Alarmering, opvolging

€

- Huur 1 sleutelkluis

€ 14,62 per maand

- Huur 2 sleutelkluizen (van toepassing bij centrale toegangsdeur)

€ 20,90 per maand

- Extra halsketting

€

5,20 per maand

- Oplaadstation (bij mobiele alarmering)

€

2,10 per maand

8,80 per maand

Wijzigingen voorbehouden.

Buiten abonnement:
Alarmering, aansluitkosten (binnen vijf dagen)

€ 75,00 eenmalig

Alarmering, aansluitkosten spoed

€ 138,00 eenmalig

Montage gecertificeerde sleutelkluis

€ 75,00 eenmalig

Montage sleutelkluis spoed

€ 138,00 eenmalig

Reparatie storing veroorzaakt door klant

€ 30,00 per 1/2 uur

Voorrijdkosten reparatie storing veroorzaakt door klant

€ 47,00 per bezoek

Vervangen halszender of halsketting indien kwijtgeraakt

€ 179,00 eenmalig
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WELZIJN & GASTVRIJHEID

Tarief

WELZIJN
Activiteiten

€

4,00 per activiteit

Belevingsconsulent

€ 40,00 per uur

Activiteitenbegeleiding

€ 30,10 per uur

RESTAURANT OF CAFE
Maandabonnement 3 maaltijden per dag (incl. koffie/thee)

€ 10,75 per dag

Maandabonnement 3 maaltijden per dag (excl. koffie/thee)

€ 10,25 per dag

Dagschotel

€

7,00 per menu

Soep

€

1,15 per kop

Nagerecht

€

0,75 per portie

Koffie

€

0,85 per kop

Thee

€

0,60 per kop

Melk/karnemelk

€

0,75 per glas

Frisdranken

€

1,45 per glas

Broodmaaltijd

€

2,90 per maaltijd

Prijzen van overige snacks en consumpties vindt u op de menukaarten in het restaurant of café.
Er gelden goedkopere tarieven in het restaurant als u dagactiviteiten met indicatie heeft.
Neem voor meer informatie contact op met ons Servicecentrum via (0800) 77 33 444 (gratis).

THUISMAALTIJD SERVICE
Thuismaaltijd vers

€

6,49 tot € 7,69

Thuismaaltijd ingevroren

vanaf € 5,39

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

DAGACTIVITEITEN

Wijzigingen voorbehouden.

Wmo tarief
Begeleiding in groepsverband midden (indien geen indicatie)

€ 45,51 per dagdeel

Begeleiding in groepsverband zwaar (indien geen indicatie)

€ 59,37 per dagdeel

Wlz tarief
€ 58,94 per dagdeel
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VERHUUR RUIMTES EN CATERING
Bioscoop (Beatrix)

€

2,50 per persoon

Snoezelruimte (Beatrix of Elim)

€ 5,00 per uur
(zonder begeleiding)

Luxe aangepaste badkamer excl. baddoekenset (Beatrix)

€ 10,00 per uur
(zonder begeleiding)

Baddoekset

€ 3,85 per keer
(zonder begeleiding)

Wijzigingen voorbehouden.

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 (gratis).

OVERIGE

Tarief

Schoonmaken, huishoudelijke klussen

€ 22,20 per uur

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

€

4,50 per klus

Team van het Huis - klus/activiteit extern van maximaal 2 uur, inclusief reistijd

€

6,00 per klus

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, Gandhi,
Kulenburg, Martin Luther King en Troelstrahof)

€

1,20 enkele reis/retour
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