Amstelring - Tarievenlijst 2018
A. Appartement of kamer
Reinigen vloerbedekking volledig (inclusief verplaatsen los meubilair)
Reinigen vloerbedekking plaatselijk (excl. Verplaatsen los meubilair)
Extra (derde) sleutel woning = verschillend per locatie; is richtprijs
Elektronische toegangssleutel (verschilt per locatie; is richtprijs)
Vervanging cilinder na vermissing inclusief 2 sleutels
Bij interne verhuizing op verzoek cliënt, hulp bij verhuizing
Klusjes zoals ophangen schilderijen, lampen, etc. Uurtarief, wordt berekend in blokken van 15 minuten (exclusief materiaal)

2018
125,13
79,01
25,38
8,88
164,61
153,66
43,14

Kosten leeg opleveren appartement (indien dit niet door de cliënt zelf of de familie wordt
Ontruiming appartement ≤ 40m² incl. verwerkings- en transportkosten container
Ontruiming appartement > 40m² incl. verwerkings- en transportkosten container
Ontruiming appartement indien geen huur container nodig is; per uur
Verwijderen en afvoeren vloerbedekking per m²
Egliseren vloer na verwijderen vloerbedekking door client per m²
Verwijderen en afvoeren vloerbedekking en egaliseren vloer per m²
Dagtarief voor appartement verzorgings/verpleeghuis indien dit langer dan 7 kalenderdagen na vertrek/overlijden in gebruik
is
B. Telefoon, televisie, energie en verzekeringen
Televisie op eigen kamer, daar waar technisch mogelijk
Op afdelingen voor tijdelijk verblijf (b.v. CVA-revaliatiedatie-unit): dagtarief met maximum van € 30,- p/m
Aan/afsluitkosten eenmalig (plaatsen en verwijderen)
Op overige afdelingen: televisie + signaal p/m
Op overige afdelingen: televisie + video + signaal p/m
Kabelsignaal (daar waar signaal is aangesloten via Amstelring)
Aan-/afsluitingkosten eenmalig
Abonnement, per maand
Verzekering
WA- en inboedelverzekering, jaartarief wordt begin van het jaar geincasseerd.
C. Eten en drinken
Per dag worden 3 maaltijden en voldoende drinken verstrekt. Prijzen overige artikelen volgens Richtprijzen Horeca.
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Vergoeding wanneer cliënten zelf in hun broodmaaltijd voorzien;

63,21

D. Verzorging
Merken van kleding en linnengoed voor 1 persoon bij inhuizing (eenmalig)
Bijdrage voor wassen van volledig pakket p/m (geldt alleen voor kleinschalig wonen)
Bijdrage voor wassen van deelpakket (alleen ondergoed) p/m (geldt alleen voor kleinschalig wonen)
Vergoeding waskosten voor clienten die al vóór 2009 in huis waren; betreft een landelijke richtlijn die jaarlijks voor het gehele jaar wordt vastgesteld.
E. Hulp buiten de instelling
Vervoer naar sociale activiteiten
Netto uurtarief rolstoelauto, alleen clienten Amstelring
F. Ontspanning en vakantie
Amstelring tuin Bongerd (Amsterdam Noord; max. 12 cliënten / medewerkers)
Amstelring tuin Lissabon (Amsterdam Sloten; max. 8 cliënten / medewerkers)
Zaalhuur tbv cliënten, bv verjaardagsfeest (afhankelijk van de mogelijkheden in de locatie)
G. Hulpmiddelen
Rolstoelonderhoud privé stoel (niet gefinancierd door WLZ of zorgverzekering) per uur excl materiaalkosten
H. Overige producten en diensten
Kosten logeerkamer (alleen in die loaties waar dit mogelijk is)
Eenpersoons inclusief linnengoed, per nacht

Tweepersoons inclusief linnengoed, per nacht
Incidentele werkzaamheden (uurtarief)
Medewerker service – logistiek – linnenvoorziening
Medewerker technisch beheer
Medewerker catering

Let op! Een prijslijst voor locatiespecifieke producten en diensten is verkrijgbaar bij de administratie van uw locatie.
opmerking betreffende inning maandelijkse cq jaarlijkse kosten:
Indien een bewoner voor de 16de van de maand inhuist is de bewoner de totale maandlasten verschuldigd. Indien de bewoner op of na de 16de inhuist
is de bewoner de maandelijkse lasten vanaf de maand daarop verschuldigd. Indien een bewoner voor de 16de van de maand overlijdt is de bewoner de
maandlasten van die maand niet verschuldigd.
Indien de bewoner op of na de 16de van die maand overlijdt is de bewoner het totale maandbedrag verschuldigd. Voor de
jaarlijkse kosten geldt hetzelfde. Men betaalt een x twaalfde deel van het jaar dat men komt of er wordt een x twaalde deel van het jaar terugbetaald
bij overlijden.
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