Tarieven Zonnehuisgroep Noord 2019

Tarieven voor cliënten die wonen in een Zonnehuis of Woonhaven
Kosten telefoon*:
Abonnement
Gesprekskosten per tik

€ 19,99 per maand
Max. € 0,15 (verschilt per locatie)
* Dit geldt voor locaties waar een locatiegebonden telefooncentrale aanwezig is.

Kosten televisie
Abonnement *

€ 13,33 per maand
* Dit geldt voor locaties waar een integrale CAI aansluiting aanwezig is voor de
gehele locatie, inclusief aanleunwoningen.

Kosten voor wassen, drogen en strijken van kleding
Kleinschalig wonen*
Overige locaties

€ 44,50 per maand
€ 52,00 per maand
*Dit tarief geldt voor kleinschalige locaties waarbij de afdeling zelf de was verzorgt

Kosten collectieve overeenkomst verzekeringen
Wet
aansprakelijkheidsverzekering
(WA verzekering)
Inboedelverzekering
Wet
Aansprakelijkheidsverzekering
Motorrijtuigen (WAM verzekering)

€ 12,70 per persoon, per jaar
€ 12,70 per persoon, per jaar
€ 48,25 per persoon, per jaar
Bij de inboedelverzekering bent u verzekerd voor een bedrag van
maximaal € 15.000,00. De bedragen zijn inclusief 21%
assurantiebelasting. De WAM- verzekering is een verplichte verzekering
die u moet afsluiten indien u in het bezit bent van een scootmobiel of
elektrische rolstoel.

Kosten extra diensten technische dienst
Klussen korter dan 30 min.
Klussen langer dan 30 min.

€ 17.50
€ 35,00 per uur
Deze tarieven zijn exclusief materiaalkosten.

Kosten sleutelvervanging
Elektronische sleutel
Appartement sleutel
Meterkastsleutel
Bergingssleutel
Brievenbussleutel

€
€
€
€
€

50,00
25,00
25,00
25,00
15,00

per
per
per
per
per

stuk
stuk (mechanisch)
stuk
stuk
stuk

Kosten vervoer personenbusjes Zonnehuis Oostergast
Starttarief
Tarief per km

€ 5,77
€ 2,63
Het starttarief wordt gebruikt voor elke rit binnen een straal van 5
kilometer. Daarna wordt het starttarief verhoogd met het tarief per
kilometer.

Kosten logeren voor bezoekers van cliënten (per persoon)
Overnachting (incl. linnenpakket)
Extra linnenpakket

€ 25,00 per nacht, per persoon
€

7,50 per persoon

De kosten voor eten en drinken zijn hier niet in opgenomen.
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Kosten zaalhuur in een Zonnehuis (per dagdeel van 4 uur)
Ruimte tot 15 personen
Ruimte 15 - 40 personen
Ruimte 40 - 80 personen
Meer dan 80 personen
Extra faciliteiten
Audiovisuele middelen
(laptop, beamer etc.)
Bediening

€ 25,00
€ 45,00
€ 85,00
€ 135,00
Voor consumpties gelden de tarieven van de locatie, opvraagbaar bij de
receptie van het Zonnehuis.
€ 15,00
€ 27,00

Kosten bij langer gebruik van de kamer na overlijden of vertrek
Hospice de Mantel

€ 158,58 per dag, vanaf de dag na overlijden

Zonnehuis

€ 158,58 per dag, indien de vastgestelde termijn van 7 dagen wordt
overschreden

Tarieven voor cliënten die thuis wonen
Dagbesteding met indicatie/begeleiding groep
Eigen bijdrage

€ 5,40 per keer

Personenalarmering
Opvolging door Zonnehuis Thuis

€ 5,00 per maand
Kosten voor aansluiting (eenmalig), huur en alarmcentrale worden
door TSN in rekening gebracht.

PGB tarieven
Verzorging
Verpleging
Begeleiding
Dagbesteding groep
Dagbesteding groep PG/SOM
Vervoer Dagbesteding
Rolstoelvervoer Dagbesteding

€
€
€
€
€
€
€

58,03
73,85
63,30
52,75
73,85
7,91 (van huis naar dagbesteding en terug)
22,16(van huis naar dagbesteding en terug)

Tijdelijk logeren cliënten zonder beschikking of indicatie
Overnachting

€ 70,00 per persoon, per nacht
Dit is inclusief linnenpakket, eten, drinken en schoonmaak.

Tijdelijke verpleging en verzorging aan cliënten van andere organisaties
Verzorging (basis)
Oproepbare verzorging (extra)
Verpleging (basis)
Oproepbare verpleging (extra)
Gespecialiseerde verpleging (speciaal)
AIV

€
€
€
€
€
€

55,98
59,96
72,80
77,98
91,31
88,84

per
per
per
per
per
per

uur
uur
uur
uur
uur
uur

Automatische incasso
Voor de betaling voor bovenstaande diensten verzoeken wij u een doorlopende machtiging voor automatische
incasso te ondertekenen. Daarmee geeft u toestemming aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw
rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Zonnehuisgroep Noord. Wanneer u deze machtiging
niet ondertekent zijn wij genoodzaakt een bedrag van € 5,00 per nota in rekening te brengen voor
administratiekosten.
Onze tarieven worden jaarlijks aangepast.
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