
 

 

 

Servicegids  
2022 
 

Innoforte biedt services naar keuze 

Bij Innoforte stelt u uw eigen dienstverleningspakket met aanvullende services samen. 

Woongenot is immers heel persoonlijk. Wij bieden een scala aan mogelijkheden, zowel voor 

cliënten die wonen in onze locaties als voor cliënten die in de wijk wonen. U bepaalt wat u 

afneemt. Bespreek met onze Klantenservice wat uw wensen zijn! 

In de gids worden de services als volgt aangegeven: 

  I voor inwonende cliënten, 

 w     voor cliënten uit de wijk en bezoekers 

 H voor huurders 
 

Alle prijzen zijn in euro’s. Eventuele (huur)prijswijzigingen vanaf 1 juli 2022 met uitzondering 

van de producten met een * deze wijzigen vanaf 1 januari 2023. 

 

 

 

 

 

Lorentzhuis  De Biesdel 
 

 

 

 

 

 

 

 

Oosterwolde  ’t Jagthuis 

 

  



 

 

Huishoudelijke- en zorgservices 

Huishoudelijke verzorging per uur (HV)*  w/h  €    30,20 

Persoonlijke verzorging per uur (PV)*  w/h  €    54,97 

Verpleging per uur (VP)*  w/h  €    66,60 

Ondersteunende begeleiding per uur (OB)*  w/h  €    54,97 

Dagactiviteiten incl. lunch*   w/h  €    34,29 

Dagactiviteiten PG per dag*  w/h  €    63,35 

Alarmering per maand (incl. opvolging)  w/h  €    26,20 

Alarmering GSM per maand (incl. opvolging)  w/h  €    30,85 

Extra halszender per maand  w/h  €      4,00 

Extra GSM halszender per maand  w/h  €      6,05 

Optie: iLOQ per maand  w/h  €      6,95 

Optie: MasterLock per maand  w/h  €      6,95 

Optie: Eigen beheer alarmering korting op abonnement  

(excl. Opvolging van Innoforte)  w/h  €      2,50 

Eenmalig aansluiten en programmeren alarmering 

(Exclusief meerwerk)  w/h  €   130,00 

 

Aanvullende diensten     per keer  per maand 

Huishoudelijke service pakket 1: 30 minuten  i/h €    15,70    €     67,95 

Huishoudelijke service pakket 2: 60 minuten  i/h €    31,35    €   135,90 

Wekelijkse bed verschoning (standaard is om de week)  i    €    30,70 

Telefoon all-in per maand m.u.v.  

de Biesdel  i    €    12,65 

TV aansluiting De Biesdel,  

Lorentzhuis en ‘t Jagthuis  i    €      6,30 

TV aansluiting Oosterwolde  i    €    18,65 

Afsluitbaar kluisje verhuur per maand  i    €      2,10 

Lidmaatschap “Dementheek” op loc. ‘t Lorentzhuis   w/i/h    €      3,00 

 

Was- en linnenservice     

Persoonsgebonden goed, facturering op  

Stuksprijs Velp  i/h  zie bijlage 

Merken kleding éénmalig,  

daarna gratis (1 pers.) Velp  i   €   112,50 

 

Kosten maaltijd voorzieningen 

Warme maaltijd per keer  w/h  €     6,50 

Voorgerecht per keer  w/h  €     1,00 

Nagerecht per keer  w/h  €     0,75 

Broodmaaltijd per keer  i/h  €     2,00 

Boodschappenservice per keer  i  €     2,50 

Broodmaaltijd vergoeding*  i  €   67,91  

  



 

 

Kosten technische diensten/voorzieningen 

Klussendienst per uur  i/h  €    42,55 

Afvoerkosten bij kamerontruiming per 0,5 m3  i/h  €    36,50 

Extra sleutels/key fob (borg) per stuk na 2 stuks  i  €    40,00 

 

Opslaan van goederen 

- Transportenkosten (2 verhuizers+wagen)  i  €  125,00 per uur 

- Opslagkist (9kub)   i  €    45,00 per mnd.  

- Eenmalige handelingskosten  i  €    15,00 

      

Activiteiten en ontmoeting 

Per maand, per bewoner 1 activiteit per week  w/h  €    10,00 

Deelname bezoeker per keer, incl. kopje koffie/thee   w/h  €      3,00 

10-Stempelkaart incl. kopje koffie/thee  w/h  €    27,00 

   

Meer bewegen voor ouderen 

Bewoner en bezoekers per keer  w/h  €      5,00 

10-stempelkaart incl. kopje koffie/thee  w/h  €    45,00 

   

Huurprijzen 

Gasthuis kamer Lorentzhuis en De Biesdel per etmaal,  

volledig verzorgd, Exclusief persoonlijke verzorging    €    87,50 

Gasthuis kamer Lorentzhuis en De Biesdel overnachting,  

excl. ontbijt    €    32,50 

Huren extra bed per nacht    €    15,20 

Volledig verzorgd pakket per maand     €  440,20 

 

Mogelijke overige diensten, op individuele prijsafspraak, zoals: 

Diëtiste, Ergotherapeut, Fysiotherapeut, Kapper, Mondzorg, Schoonheidsspecialiste, 

Bibliotheek, Hoorservice, Innoforte inrichting, stoffeerder 

          

 

www.innoforte-zorg.nl 

tel. 026 388 20 00  

http://www.innoforte-zorg.nl/


 

 

Bijlage wasprijzen Velp Wasserij Barth Slijkhuis 2022 
 

Badjas € 2,35 
 

Badlaken € 0,47 
 

Badmat € 0,64 
 

BH € 0,38 
 

Blouse € 2,35 
 

Corset / Corselet € 1,21 
 

Dekbed natwasbaar € 4,92 
 

Dekbedovertrek 1-persoons € 1,89 
 

Deken/sprei € 2,78 
 

Dweil € 0,33 
 

Handdoek € 0,38 
 

Handschoen € 0,38 
 

Hemd € 0,44 
 

Hoeslaken, 1-persoons € 1,07 
 

Jack / jas € 2,35 
 

Joggingbroek € 2,35 
 

Jurk / japon € 2,35 
 

Keukendoek € 0,34 
 

Kolbert € 3,49 
 

Kussen € 1,40 
 

Laken 1-persoons € 0,91 
 

Molton groot € 1,25 
 

Nachtjapon € 0,73 
 

Onderbroek € 0,38 
 

Onderjurk € 0,73 
 

Onderlegger / incomat € 1,25 
 

Overhemd € 2,50 
 

Pakket papier € 0,79 
 

Pantalon € 2,35 
 

Pyjamajas / Pyjamabroek € 0,73 
 

Pyjamapak € 1,84 
 

Rok € 2,35 
 

Servet € 0,37 
 

Sjaal /stropdas € 1,19 
 

Slabber € 0,38 
 

Sloof / schort € 0,80 
 

Slopen € 0,53 
 

Sok / Kous /Panty € 0,28 
 

Spijkerbroek € 2,35 
 

Stoom blouse € 3,50  

Stoom Dekbed € 4,92  

Stoom Deken € 4,67  

Stoom Donzen kussen € 8,19 
 

Stoom jack / jas € 7,77 
 

Stoom japon / jurk € 3,50 
 

Stoom leren jas € 35,23 
 

Stoom pantalon € 3,50 
 

Stoom plooirok / plooi-japon € 4,01 
 

Stoom rok € 3,50 
 

Stoom sjaal / stropdas € 2,67 
 

Stoom suede vest € 19,18 
 

Stoom trui / vest € 3,50 
 

Stoomgoed hoed/pet € 4,28 
 

Stoomgoed tafellinnen € 4,47 
 

T-shirt / Polo € 0,96 
 

Tafelkleed € 1,03 
 

Theedoek € 0,34 
 

Trui / Vest € 2,35 
 

Vaatdoek € 0,24 
 

Washanden € 0,12 
 

Waszak € 0,54 
 

Zakdoek € 0,37 
 

 

 


