Prijslijst Aanvullende Diensten 2019
A. Appartement of kamer
Schoonmaakservice (extra schoonmaak),
uurloon

€ 25,25

Tapijtreiniging - Schoonmaakservice
(reinigen vloerbedekking) op basis
van uurloon door externe (inclusief
materiaal en middelen)

€ 32,50

Sleutels, twee sleutels horen
standaard bij de woning,
kosten bij vervanging/verlies

€ 32,50

Extra sleutels woning,
maximaal 3 extra sleutels

€ 32,50

Vervanging cilinder na vermissing
inclusief 2 sleutels
Elektronische toegangssleutel (tag)
kosten bij vervanging/verlies

B. Telefoon, televisie, energie
en verzekeringen
Kabelsignaal
(daar waar signaal is aangesloten via Amstelring)
Op afdelingen voor tijdelijk verblijf
(b.v. CVA-revaliatiedatie-unit): dagtarief
met maximum van € 30,- p/m
Abonnement op eigen kamer
per maand

€ 225,25
€ 9,50

Persoonlijke alarmering, hals- en
polsalarm, hoort standaard bij de
woning, kosten bij vervanging/verlies

€ 212,25

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

€ 333,25

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

€ 425,50

€ 1,30

€ 19,75

Verzekering
WA- en inboedelverzekering, jaartarief
wordt begin van het jaar geincasseerd.

€ 11,95

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

€ 63,21

Vergoeding wanneer cliënten zelf in
hun warme maaltijd voorzien

€ 111,75

D. Verzorging

Kosten leeg opleveren appartement (indien dit
niet door de cliënt zelf of de familie wordt gedaan)
Ontruiming appartement ≤ 40 m2
incl. verwerkings- en transportkosten
container

€ 652,00

Ontruiming appartement > 40 m2
incl. verwerkings- en transportkosten
container

€ 787,95

Dagtarief voor appartement
verzorgings/verpleeghuis indien
dit langer dan 7 kalenderdagen na
vertrek/overlijden in gebruik is.

€ 161,25

Merken van kleding en linnengoed
voor 1 persoon bij inhuizing (eenmalig)

€ 90,75

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

€ 47,25

Bijdrage voor wassen van deelpakket
(alleen ondergoed) p/m (geldt alleen
voor kleinschalig wonen)

€ 21,95

geldig per 1 januari 2019

