Tarievenlijst 2021/2022
Bijlage bij Informatie dienstverlening Vreedenhoff bewoners
indicatie met verblijf
Vreedenhoff levert diensten aan bewoners die verblijven bij Vreedenhoff (WLZ of
WMO: indicatie GGZ-C-, Beschermd Wonen en Beschermd Wonen intensief). Een
aantal diensten moeten de bewoners zelf betalen. Zij bepalen zelf of ze hiervan
gebruik maken. De tarieven van deze aanvullende diensten vindt u hieronder.

Tarieven aanvullende diensten 2021/20221
Was kleding (lijf gebonden onder- en bovenkleding)
Warme maaltijd (vergoeding indien bewoner hier zelf
voor zorgt)2
Broodmaaltijd (vergoeding indien bewoner hier zelf voor
zorgt)3
Maaltijden gasten/bewoners zonder indicatie met verblijf
Borg sleutel (keyfob) appartement (extra voor familie)
WA- en inboedelverzekering via collectieve verzekering
Vreedenhoff
Naam labels op kleding, inclusief aanbrengen4
Vergoeding medewerker technische dienst
TV-aansluiting Vreedenhoff
Pedicure (extra), kapster en schoonheidsspecialiste
Consumpties Rotonde
Uitstapjes
Afscheidsviering bewoner geestelijk verzorger
Vreedenhoff
Driehoek Begane grond hanteert andere waskosten

1

€ 50,70 per maand
+ € 7,35 per maaltijd
+ € 67,91 per maand
€ 9,25 per maaltijd
€ 40,- per sleutel
€ 2,- per maand
€ 29,65 per 50 stuks
€ 42,55 per uur
€ 6,30 per maand
Bedrag volgens factuur5
Bedrag volgens prijslijst
Bedrag volgens factuur
Bedrag volgens factuur5
Zie tarievenlijst was BG

De prijzen worden jaarlijks in juli geïndexeerd aan de hand van de Consumenten Prijsindex.
Vreedenhoff kan in bepaalde gevallen met de bewoner afspreken dat hij een vergoeding krijgt indien hij
zelf voor de warme maaltijd zorgt. De warme maaltijd is in de indicatie inbegrepen. De vergoeding
bedraagt € 7,35 per warme maaltijd. Deze vergoeding ligt ruim boven de norm van het Nationaal
Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD).
3
Voor de vergoeding van de broodmaaltijden volgen we de richtlijnen van de LOC-zeggenschap in de
zorg.
4
Dit geldt voor naam labels die via Vreedenhoff worden aangeschaft. Naam labels die elders worden
gekocht, dienen zelf te worden aangebracht.
5
Zonder tussenkomst Vreedenhoff.
2

