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Omschrijving en toelichting 

 

 

Tarief  

Technische dienstverlening:  

Technische dienst/klussendienst  € 37,95  

Kleding/wasvoorziening:  

Wassen persoonsgebonden goed  

(eigen bijdrage voor cliënten per maand)  

€ 72,10  

Wassen persoonsgebonden goed  

(cliënten in zorg voor 01.01.2017, eigen bijdrage voor cliënten per maand)  

€ 62,00  

Naamlabels, per label  € 0,40  

Inzetten labels door medewerker Careaz, per 100 stuks  € 32,40  

Stoomgoed - prijs kledingstukgebonden  

Logeren:  

Logeerkamer (LO) per nacht (logies inclusief ontbijt)  € 27,80  

Arrangement logeren  

(logies inclusief ontbijt, warme maaltijd, broodmaaltijd en koffie/thee per dag)  

€ 47,40  

Vervoer:  

Individueel vervoer, op verzoek van cliënt  

(vrijwilliger bus: starttarief, per cliënt)  

€ 4,10  

Individueel vervoer, op verzoek van cliënt, per kilometer  € 0,50  

Groepsvervoer, op verzoek van cliënt  

(vrijwilliger bus: starttarief, per cliënt)  

€ 2,10  

Groepsvervoer, op verzoek van cliënt, per kilometer  € 0,50  

Maaltijden:  

Maaltijden in het restaurant/maaltijden gastbewoner op de kamer woonzorgcentrum  

- hoofdgerecht  € 8,30  

- soep  € 0,60  

- nagerecht  € 0,60  

- mee-eten warme maaltijd met familielid op verpleegafdeling  € 3,80  

- verjaardagsmenu voor jarige bewoner en één gast  gratis  

- verjaardagsmenu voor tweede en volgende gast jarige bewoner  € 11,30  

Private zorg:  

Leveren van de laatste zorg door medewerker van Careaz  

(verzorging overledene: rekening naar begrafenisondernemer) (per uur)  

€ 47,00  

Huishoudelijke ondersteuning  

(op verzoek bewoner, extra schoonmaken van de kamer, per uur)  

€ 30,00  
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Tarief  

Overige:  

Administratiekosten per opdracht  

(wanneer geen machtiging tot incasso afgegeven is)  

€ 5,20  

Inboedel- en WA-verzekering bewoners (jaarpremie)  

(eigen risico € 50,-- resp.€ 20,--), inclusief administratiekosten  

€ 30,00  

Kabeltelevisie  

(per aansluiting, per maand (m.i.v. 01-01-2019), inclusief administratiekosten  

€ 11,00  

Abonnementskosten telefoon locatie Dr. Jenny, per twee maanden, exclusief 

gesprekskosten  

€ 7,70  

Abonnementskosten telefoon locatie Flierbeek/Patronaatshof, per twee 

maanden, inclusief gesprekskosten  

€ 10,30  

iPad cursus  € 52,50  

Activiteiten:  

Algemene activiteit (entree, inclusief 1 kop koffie)  € 3,00  

Creatieve activiteit (entree, inclusief 1 kop koffie, inclusief materialen)  € 5,50  

Materialen activiteit (eigen bewoners)  € 2,00  

Duofiets (gebruik maken van een duofiets cliënten Careaz)  gratis  

Duofiets (gebruik maken van een duofiets overige cliënten, tarief per 2 uren  € 5,00  

Instuif (entree, inclusief 1 kop koffie)  € 5,00  

Wijkpas activiteiten (alleen in Oost Gelre):  

Abonnement wijkpas, tarief per maand  € 2,00  

Algemene activiteit (entree, inclusief 1 kop koffie)  € 2,50  

Creatieve activiteit (entree, inclusief 1 kop koffie, inclusief materialen)  € 5,00  

Duofiets (gebruik maken van een duofiets, tarief per 2 uren)  gratis  

Maaltijd (soep, hoofdgerecht en toetje)  € 8,60  

 

NB. bedragen < € 25,-- worden, ter beperking van administratieve lasten, op de locatie 

voldaan. 

 


