Tarieven Zonnehuisgroep Noord 2021

Tarieven voor cliënten die wonen in een Zonnehuis of Woonhaven
Kosten telefoon
Abonnement

€ 20,88

Kosten televisie*
Abonnement per maand

€ 15,26

* 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 (P-Was op Maat)
P-Was op Maat

Conform
prijslijst Rentex
Floron

Kosten collectieve overeenkomst verzekeringen
Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (WAM verzekering)
per persoon, per jaar

Op aanvraag

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.
Deze tarieven zijn exclusief materiaalkosten.

€ 18,58
€ 37,17

Kosten sleutelvervanging
Elektronische sleutel (per stuk)
Appartement sleutel(per stuk; mechanisch)
Meterkastsleutel (per stuk)
Bergingssleutel (per stuk)
Brievenbussleutel (per stuk)

€
€
€
€
€

52,19
26,14
26,14
26,14
15,67

Kosten vervoer personenbusjes Zonnehuis Oostergast
Starttarief (enkele rit binnen een straal van 5 kilometer)
Tarief per km

€ 5,98
€ 2,73

Kosten logeren voor bezoekers van cliënten (per persoon)
Overnachting (incl. linnenpakket)
Extra linnenpakket
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€ 26,37
€ 7,83
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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

€
€
€
€

27,00
47,00
89,00
143,00

Extra vergaderfaciliteiten
Audiovisuele middelen ( laptop, beamer etc.)
Bediening

€ 15,67
€ 28,60

Kosten bij langer gebruik van de kamer na overlijden of vertrek
Hospice de Mantel per dag, vanaf de dag na overlijden
Zonnehuis per dag, indien de vastgestelde termijn van 7 dagen wordt
overschreden

€ 167,06
€ 167,06

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

€ 5,72

Personenalarmering
Opvolging door Zonnehuis Thuis per maand

€ 5,30

PGB tarieven
Verzorging
Verpleging
Begeleiding
Dagbesteding groep
Dagbesteding groep PG/SOM
Vervoer dagbesteding (van huis naar dagbesteding en weer terug)
Rolstoelvervoer dagbesteding( van huis naar dagbesteding en terug)

€
€
€
€
€
€
€

61,53
78,26
67,11
55,96
78,26
8,36
23,54

Tijdelijk logeren cliënten zonder beschikking of indicatie
Overnachting per nacht (incl. linnenpakket, eten, drinken en schoonmaak)

€ 74,23

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

€
€
€
€
€
€

59,36
63,60
77,22
82,70
96,84
94,15

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 € 6,00
per nota in rekening te brengen voor administratiekosten.
Onze tarieven worden jaarlijks aangepast.
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