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Prijslijst Restauratieve voorzieningen 2022

Dranken 2022 2021 2022 2021

Koffie €0,85 €0,65 Chocolademelk/Fristi €1,25 €1,25

Koffie speciaal (cappuccino etc.) €1,25 €1,10 Chocolademelk met slagroom €1,70 €1,65

Thee €0,65 €0,45 Melk/Karnemelk bekertjes €0,80 €0,80

Bitter lemon €1,30 €1,25 Melk/Karnemelk pakjes €1,80 €1,75

Cassis €1,30 €1,25 Optimel/chocolademelk bekertjes €1,00 €1,00

Cola €1,30 €1,25 Bier (malt) €2,05 €2,00

Cola Light €1,30 €1,25 Speciaal bieren €2,85 €2,80

Fanta Sinas €1,30 €1,25 Wijn rood/wit/rose (glas) €2,05 €2,00

Fernandes €1,30 €1,25 Wijn rood/wit/rose (flesje) €2,95 €2,90

Spa Blauw €1,30 €1,25 Jenever €2,05 €2,00

Spa Rood €1,30 €1,25 Overig buitenlands gedistilleerd €3,85 €3,80

Sprite €1,30 €1,25 Likeuren €3,05 €3,00

Tonic €1,30 €1,25 Advocaat €1,55 €1,50

Frisdrank (overig) €1,30 €1,25 Advocaat met slagroom €1,80 €1,75

Frisdrank petfles 0.50 cl €2,25 € 2,00

Frisdrank (blikjes) €1,80 €1,75 Cognac €3,85 €3,80

Appelsap €1,35 € 1,25 Rum €3,85 €3,80

Jus d’Orange €1,35 € 1,25 Sherry/Port/Vermouth €2,05 €2,00

Tomatensap €1,35 € 1,25 Whisky €3,85 €3,80

Vers vruchtensap €2,05 €2,00

Vruchtensap €1,80 €1,75

Vruchtensap per glas €0,80 €0,80

Lunch 2022 2021 2022 2021

Soep €1,00 €1,00 Beleg Kaas €0,75 €0,75

Luxe soep open open Beleg Vleeswaren €0,75 €0,75

Broodje Belegd €1,55 €1,50 Beleg Zoetwaren (hagelslag, pindakaas, jam) €0,40 €0,40

Broodje Luxe belegd open open Beleg Salade mini €1,25 €1,25
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Broodje Gezond €2,30 €2,25 Roomboter €0,40 €0,40

Broodje van de Dag €2,30 €2,25 Margarine €0,20 €0,20

Broodje Kroket €2,05 €2,00 Gekookt ei €0,45 €0,45

Broodje Frikandel €2,05 €2,00 Fruit open open

Broodje Hamburger €2,55 €2,50 Rauwkost open open

Ontbijt Vast Vast IJsjes open open

Pannenkoek €1,75 €1,70 (Slagroom)gebak €2,30 €2,25

Tosti €1,80 €1,75 Verpakte koek per stuk €1,00 €1,00

Tosti de Luxe €2,05 €2,00 (Gevulde) Koek vers afgebakt €1,25 €1,25
Uitsmijter ham/ kaas
(2 snee wit brood 2 eieren) €5,10 €5,00 Chips €1,00 €1,00

Pistolet wit/bruin €0,50 €0,50 Borrelnootjes / pinda's €1,10 €1,10

Zacht bolletje wit/bruin (witte/bruine boterham) €0,50 €0,50 Snoepgoed open open

Luxe broodje €0,75 €0,75

Krentenbol €0,60 €0,60

Croissant €1,00 €1,00

Saucijzenbroodje €1,55 €1,50

Maaltijden 2022 2021 Snacks 2022 2021

Voor- of nagerecht €1,10 €1,10 Kroket €1,55 €1,50

Hoofdgerecht €7,55 €7,40 Kroket van Dobbe/Kwekkeboom €2,05 €2,00

Tweegangen menu €8,65 €8,50 Groente kroket (vegetarisch) €1,55 €1,50

Driegangen menu €9,80 €9,60 Kaassouflé €1,55 €1,50

Maaltijdmenu Vast Vast Vast Frikandel €1,55 €1,50

Lunchmenu Vast Vast Vast Nasischijf €1,55 €1,50

Dag/Weekmenu open open Gehaktbal €1,80 €1,75

Feest/Thema/Verjaardags menu open open Loempia €2,05 €2,00

Voor- of nagerecht personeel €0,65 €0,65 Snacks overig open open

Maaltijden personeel €4,10 €4,00 Patat zonder saus €1,55 €1,50

Vrijwilligers menu €5,10 €5,00 Patat met saus €1,80 €1,75

Maaltijdsalade open open Sauzen (Mayonaise, Tomaten Ketchup, Mosterd) €0,25 €0,25

Diverse Vis open open Bitterballen gewoon 8 stuks €2,05 €2,00

Hoofdgerecht (met subsidie) Vast Vast Bitterballen luxe 8 stuks - Bitterballen kwekkeboom/van dobbe 8 stuks €3,55 €3,50
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Tweegangen (met subsidie) Vast Vast Bittergarnituur mix gewoon (met saus) €2,55 €2,50

Driegangen (met subsidie) Vast Vast Bittergarnituur mix luxe (met saus) €4,10 €4,00

Consumptie kaart Vast Vast Mini Loempia's 8 stuks €3,80 €3,75

Kaas & Worst 8 stuks open open
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Prijslijst Aanvullende diensten 2022

Tarieven aanvullende diensten 2022

2022 2021

A. Appartement of kamer

Schoonmaakservice (extra schoonmaak), uurloon €27,96 €27,44

Schoonmaakservice (reinigen vloerbedekking) op 
basis van uurloon door externe (inclusief 
materiaal en middelen) €34,57 €33,93

Sleutels, twee sleutels horen standaard bij de 
woning, kosten bij vervanging/verlies €34,57 €33,93

Extra sleutels woning, aantal afhankelijk van het 
locatiebeleid €34,57 €33,93

Vervanging cilinder na vermissing inclusief 2 
sleutels €239,62 €235,15

Elektronische toegangssleutel (tag) kosten bij 
vervanging/ verlies €10,11 €9,92

Persoonlijke alarmering, hoort standaard bij de 
woning kosten bij vervanging/verlies €225,79 €221,58

Bij interne verhuizing op verzoek cliënt, 1 
persoons kamer geheel verhuizen excl. inpakken, 
bij inhuur van extern bedrijf €354,51 €347,90

Bij interne verhuizing op verzoek cliënt, 1 
persoons kamer geheel verhuizen incl. inpakken, 
bij inhuur van extern bedrijf €452,65 €444,21

Kosten leeg opleveren appartement (indien dit 
niet door de cliënt zelf of de familie wordt 
gedaan)

Ontruiming appartement ≤ 40m2 incl. 
verwerkings- en transportkosten container €693,60 €680,67
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Ontruiming appartement > 40m2 incl. 
verwerkings- en transportkosten container €838,24 €822,61

Dagtarief voor appartement 
verzorgings/verpleeghuis indien dit langer dan 7 
kalenderdagen na vertrek/overlijden in gebruik 
is. €171,54 €168,34

B. Telefoon, televisie, energie en verzekeringen

Kabelsignaal (daar waar signaal is aangesloten 
via Amstelring)

Op afdelingen voor tijdelijk verblijf (b.v. CVA-

revalidatie-unit): dagtarief met maximum van € 
30,- p/m €1,38 €1,36

Abonnement op eigen kamer per maand €21,01 €20,62

Verzekering

WA- en inboedelverzekering, jaartarief wordt 
begin van het jaar geïncasseerd. €12,71 €12,48

C. Eten en drinken

Per dag worden 3 maaltijden en voldoende 
drinken verstrekt. Prijzen overige artikelen 
volgens Richtprijzen Horeca.

Vergoeding wanneer cliënten zelf in hun 
broodmaaltijd voorzien -€67,99 -€66,81

Vergoeding wanneer cliënten zelf in hun warme 
maaltijd voorzien -€117,13 -€115,09

D. Verzorging

Merken van kleding en linnengoed voor 1 
persoon bij inhuizing (eenmalig) €96,04 €92,79 Opgaaf van Diederiek dat 3,5% stijgt (27 okt)

Waskosten betaling per stukprijs, vraag overzicht 
op de locatie
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Bijdrage voor wassen van volledig pakket p/m 
(geldt alleen voor kleinschalig wonen) €50,26 €49,33

Bijdrage voor wassen van deelpakket (alleen 
ondergoed) p/m (geldt alleen voor kleinschalig 
wonen) €23,35 €22,92

Dit zijn de standaard tarieven, alleen waar het aantoonbaar is dat er grote verschillen 
zijn, dat kan de locatiemanager zelf beslissen en overleggen met isa adviseur.

Let op! Een prijslijst voor locatie specifieke 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.


