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Tarief 2017

VERPLEEGHUIZEN

I Vaste bijdragen

Wassen persoonsgebonden kleding € 55,30

Ontspanning/activiteiten € 13,10

Frisdrank € 2,60

Collectieve WA- en inboedelverzekering € 4,50

Totaal per maand € 75,50

Wassen alleen bovenkleding òf  

                      alleen onderkleding € 27,65

VERZORGINGSHUIZEN

II Vaste bijdragen

Collectieve WA- en inboedelverzekering € 4,50

III Voor nieuwe bewoners vanaf 1 januari 2009:

Wassen persoonsgebonden kleding € 55,30

Wassen alleen bovenkleding òf 

                      alleen onderkleding € 27,65

VERPLEEG- EN VERZORGINGSHUIZEN

IV Pedicure (door medewerkers Tangenborgh)

Volledige behandeling € 18,70

Volledige behandeling diabetici/cliënten 

     met reuma (n.v.t. voor verpleeghuisbewoners) € 27,10

Nagels knippen/frezen/schoonmaken € 10,00

Likdoorn verwijderen € 3,60

Ingegroeide nagel € 5,00

Controle € 2,10

V Merken kleding en overige was

Merken kleding (incl. bedden- en linnengoed) € 81,40

Alleen merken bedden- en linnengoed € 40,70

VI Warme maaltijden (indien geen indicatie verblijf)

Alle locaties € 6,50

VII Brood, fruit, toiletpapier en waskosten Woon- en Zorgcentra

Vergoeding broodmaaltijd en fruit per maand € -61,85

Vergoeding toiletpapier per maand € -3,71

Vergoeding waskosten per maand

  (alleen bewoners van vòòr 1 jan. 2009) € -23,61

Kosten broodmaaltijden in groep per

     maaltijd € 1,02
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VIII Telefoonkosten

Vaste kosten (abonnement) per maand € 15,40

Vaste kosten ELV per dag € 0,53

     (aanpassing vaste kosten o.b.v. KPN-prijsontwikkeling)

Gesprekskosten KPN-tarieven

IX Overige tarieven

Administratiekosten per factuur bij automatische 

     incasso gratis

Administratiekosten per factuur zonder  

     automatische incasso € 2,00

Bereikbaarheidsdienst TD voor openen gesloten 

     deuren bij aanleuners

      - tijdens kantooruren (08.00 - 17.00 uur op werkdagen) € 10,20

      - buiten kantooruren € 20,40

Uurtarief medewerker Technische Dienst € 36,00

Logieskosten per persoon per nacht € 25,00

Kan thee of koffie € 3,10

Kosten tv-abonnement per maand € 13,25

Opvolging incl. alarmering per maand € 20,55

Sleutelkluisje (alarmering/thuiszorg) € 34,30

Monteren sleutelkluisje door TD € 30,70

Activiteitenabonnement per maand (indien geen indicatie verblijf)

     - Borgerhof/De Wanne (Borger) € 15,00

     - De Voorde/De Etgaarde/St. Franciscus (Coevorden) - 15,00

     - De Schans/Heidehiem (Emmen CNO) - 15,00

     - Oldersheem (Emmen Zuid) - 0,00

     - Dillehof/De Anloop (Klazienaveen-Schoonebeek) - 15,00

Extra huissleutel aanleunwoning € 20,10

Extra toegangspasje (elektronische sleutel) 

     aanleunwoning € 15,10

Inschrijfkosten aspirant bewoner aanleunwoning € 11,90

Administratiekosten huurcontract aanleuner € 29,70

Gebruik verjaardagskamer 

     door intram. bewoner (incl. 4 kannen koffie of thee) gratis

Gebruik verjaardagskamer 

     door huurder (incl. 4 kannen koffie of thee) € 25,00

X Persoonsgebonden budget / extra zorg boven indicatie

Persoonlijke verzorging (per uur) € 41,90

Verpleging (per uur ) € 63,60

Begeleiding (per uur) € 56,65

Dagactiviteit ouderen basis (dagverzorging)

     (per dagdeel) € 37,60

Dagactiviteit ouderen extra PG (dagbehandeling)

     (per dagdeel) € 68,80

Logeerplek in woonzorgcentrum (per dag) € 40,00

Overige tarieven op aanvraag beschikbaar


