
  

  

WONEN Tarief

4 VV (Zonder behandeling) Verzorgingshuis € 171,50 per 24 uur

5 VV (Zonder behandeling) Verzorgingshuis € 299,61 per 24 uur

6 VV (Zonder behandeling) Verzorgingshuis € 276,11 per 24 uur

4 VV (incl. behandeling) Verpleeghuis € 198,17 per 24 uur

5 VV (incl. behandeling) Verpleeghuis € 325,30 per 24 uur

6 VV (incl. behandeling) Verpleeghuis € 303,18 per 24 uur

7 VV (incl. behandeling) Verpleeghuis € 393,68 per 24 uur

8 VV (incl. behandeling) Verpleeghuis € 488,30 per 24 uur

9b VV (incl. behandeling) Verpleeghuis € 349,65 per 24 uur

10 VV (incl. behandeling) Verpleeghuis € 543,62 per 24 uur

TIJDELIJKE VOORZIENINGEN

Logeerkamer: bed, ontbijt, koffie en thee € 58,00 per 24 uur

Logeerkamer: bed, alle maaltijden, koffie en thee linnenpakket, schoonmaak €  72,00 per 24 uur

Logeerkamer: bed, alle maaltijden, koffie en thee, linnenpakket, schoonmaak €  470,25 per week

Linnenpakket (1 handdoek, 2 washand, hoeslaken, kussensloop, dekbed, kussen) € 4,40 per pakket

ZORG EN BEHANDELING Tarief

THUISZORG

Persoonlijke verzorging € 61,20 per uur

Verpleging €  72,39 per uur

Individuele begeleiding niveau B en C € 68,00 per uur

Individuele begeleiding niveau A € 27,50 per uur

Individuele begeleiding € 27,50 - 68,00 per uur,  
        afhankelijk van hulpvraag

U kunt ook 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.
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WELZIJN EN GASTVRIJHEID Tarief

RESTAURANT OF CAFÉ

Maandabonnement 3 maaltijden per dag (incl. koffie/thee) € 11,85 per dag

Maandabonnement 3 maaltijden per dag (excl. koffie/thee) € 11,35 per dag 

Dagschotel € 7,70 per menu

Soep € 1,30 per kop

Nagerecht € 0,85 per portie

Koffie € 1,00 per kop 

Thee € 0,65 per kop

Melk/karnemelk € 0,85 per glas

Frisdranken € 1,60 per glas

Broodmaaltijd € 3,20 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.”

THUISMAALTIJD SERVICE

Thuismaaltijd vers € 6,99 - € 8,29

Thuismaaltijd ingevroren vanaf € 5,99

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

DAGACTIVITEITEN (MET INDICATIE)

Wmo tarief Wlz tarief

PGB tarief dagactiviteit basis € 35,93 per dagdeel    € 44,13 per dagdeel 

PGB tarief dagactiviteit PG € 62,18 per dagdeel  € 63,47 per dagdeel 

PGB tarief dagactiviteit Somatiek € 62,18 per dagdeel  € 61,21 per dagdeel 

Broodmaaltijd Inclusief

Koffie/thee Inclusief

Soep, dagschotel en nagerecht met bijbetaling van € 3,65 per maaltijd
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