
Azora tarieven 2018 - De Schuylenburgh

Omschrijving Toelichting Eenheid De Schuylenburgh

Administratie-kosten Indien men geen machtiging heeft afgegeven Per factuur 4,--

Broodmaaltijd-

vergoeding

Pakket 1 

Verzorgingshuis verzorgt volledige 

broodmaaltijd 

Per maand 0,00

Broodmaaltijd-

vergoeding

Pakket 6

Bewoner verzorgt zelf volledige broodmaaltijd

Per maand 62,95

Centrale Antenne 

Installatie

Per aansluiting Per maand 12,--

Drank Kan koffie 8,--

Drank Kan thee 5,50

Drank / 

Grand Café

Zie aparte tarievenlijst voor overige 

spijzen/dranken. 

Prijzen per locatie

Grand Cafe (e.d.)

vieren feestjes

Bediening Per uur 37,10 

Grand Cafe (e.d.)

vieren feestjes

Servicekosten per feest (klaar zetten spullen, 

zaken regelen e.d)

Per uur 37,10

Drank

vieren verjaardag

eigen bediening

Voor het vieren van hun verjaardag kunnen 

bewoners via de keukens drank, hapjes, 

koffie en thee bestellen. Tarieven hiervoor:

Prijzen per locatie

Jaarfeest bijdrage 

bewoner

Per bewoner, jaarlijks wordt bepaald of al dan 

niet wordt berekend

variabele 

tarieven, afhankelijk 

van het aanbod

Klussendienst Materialen dienen door cliënt zelf aangeschaft 

en betaald te worden

Per uur 37,--

Maaltijden Warme maaltijd gasten à la carte

Grand Cafe aan gedekte tafel/

Themadiner

Per maaltijd Prijzen per locatie

Merken kleding Beschikbaar stellen apparatuur Eenmalig per 

locatie

30,--

Merken kleding Door medewerker, met hulp van 

familie/contactpersoon

Eenmalig per 

locatie

75,--

Merken kleding Door medewerker, zonder hulp 

familie/contactpersoon

Eenmalig per 

locatie

150,--

Pedicure Bij medische indicatie - niet doorberekenen

Bij geen medische indicatie - wel 

doorberekenen mits de pedicure op verzoek 

van de cliënt komt. Rekening dient 

rechtsstreeks naar de administratie te worden 

gestuurd. De locatie tekent af.

Tarief pedicure

Sleutel (borg) Per sleutel 50,--

Stoomgoed Stoomgoed Per stuk 3,70

Telefoon Vast maandbedrag

(vaste kosten € 10,50, gesprekskosten 

€ 2,50 en huur € 2,00)

Per maand 15,--

Telefoon Borg Eenmalig 50,--
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Vereningsleven Internet café

Geheugentraining

Zang

Biljartclub

Bakkerij

Gym

Koffie arrangement

Huiskamerproject

Activiteitenabonnement (incl. onbeperkt 

koffie/thee)

Ontmoetingsactiviteiten

Per mnd

Per mnd

Per mnd

Per mnd

Per mnd

Per mnd

Per mnd

Per keer

Per mnd

 2,50

 2,50

 2,50

 2,50

 2,50

 2,50

12,50

 1,50

25,--

2,50

Verjaardag bewoner Maaltijd voor één gast bij verjaardag van een 

intramurale cliënt

Gratis

Vervoer maaltijden en 

activiteiten

Client wordt thuis opgehaald en weer 

thuisgebracht voor het nuttigen van de 

maaltijd en/of deelnemen aan een activiteit. 

Client rekent af bij de chauffeur

Per km 0,30

Vervoer uitstapjes Rondrit zonder consumptie en entree Prijzen per locatie

Vervoer uitstapjes Rondrit met koffie en gebak Prijzen per locatie

Vervoer uitstapjes Rondrit met koffie en met eten Prijzen per locatie

Vervoer uitstapjes Rondrit + entree + koffie/gebak Prijzen per locatie

Vervoer uitstapjes Rondrit + entree + eten Prijzen per locatie

Verzekering bewoners Inboedel en WA-verzekering

Verzekerd bedrag inboedel € 10.000,-- per 

zorgplaats verpleeghuis

Verzekerd bedrag lijfsieraden bij diefstal 

€ 2.500,--

Verzekerd bedrag voor geld/geldswaarden 

€ 1.000,--

Verzekerd bedrag aansprakelijkheid 

€ 2.000.000,--

Per maand 2,20

Verzorgen laatste eer

Opbaren op kamer Rekening naar nabestaanden Per dag

Per 2 dagen

3 dagen of 

meer

  95,--

175,--

330,--

Laatste zorg Laatste zorg (op uitdrukkelijk verzoek van de 

familie)

Rekening naar de nabestaanden.

1 medewerker en familie

2 medewerkers zonder familie

  75,--

110,--

Waskosten: verzorgen 

van wasgoed

Eigen bijdrage voor bewoners verpleeghuis 

en voor nieuwe cliënten verzorgingshuis 

opgenomen na 1-1-2009

Per maand 51,20

Wassen bovenkleding Cliënten opgenomen voor 1-1-2009.

Deze regeling blijft van toepassing op cliënten 

die voor 1-1-2009 in een verzorgingshuis zijn 

komen wonen. 

Per maand

vergoeding 

aan bewoner

23,61
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