
Prijslijst Wonen met Zorg 2017
Per 1 juli 2017

Huurprijs 1 persoonsappartement Bettekamp
€ € 

Kale huur o.b.v. WWS-puntensystematiek 527,00     
( Inclusief doorbelasting deel Overheidsheffingen OZB )

Woonservicekosten 99,40       
( Deze kosten worden jaarlijks achteraf op basis van werkelijke 
kosten verantwoord en afgerekend )

Gas, water en elektra 50,00           
Energiekosten algemene ruimten 27,00           
Ramen wassen buiten 2,80             
Verzekeringen algemeen / glas 4,60             
Beheer/administratie 4,00             
Afvalverwijdering per appartement 11,00           

Basisarrangement 158,50     *
Aanwezigheid voedingsdienst
Aanwezigheid Activiteiten
Basis welzijn: Koffie/thee en deelname aan een activiteit per maand
Alarmbewaking en -opvolging door zorg

Totaal vaste componenten, voor de 1e van de maand te voldoen 784,90     

Aanvullende services naar keuze
Antenne ( CAI ) per maand 11,00       
Personenalarmering per maand 17,00       
Telefonie, incl gesprekskosten tot 10 euro per 2 maanden; per maand 15,00       
Telefonie, gesprekskosten > 10 euro per 2 maanden 
Telefonie, borg eenmalig 50,00       

Maandelijkse kosten
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Internet per maand 12,00       
Internet, borg modem eenmalig 150,00     
Verzekeringen WA en inboedel per maand 2,20         
Waskosten platgoed per persoon per maand 20,20       
Waskosten persoonsgebonden per persoon per maand 50,50       
Merkkosten kleding en platgoed met hulp familie eenmalig 75,00       
Merkkosten kleding en platgoed zonder hulp familie eenmalig 150,00     
Merkkosten kleding en platgoed merkjes per stuk 0,15         
Technische dienst per uur 36,45       
Schoonmaak appartement ( Niet WMO ) per uur 26,30       
All-in arrangement maaltijd ( Warme maaltijd en 2 broodmaaltijden ) per maand 266,85     
Broodmaaltijd per keer 3,60         
Warme maaltijd per persoon per keer 5,20         
Koffie/thee arrangement per maand 40,40       

Activiteit< deelname aan tweede en volgende activiteit per maand
afhankelijk van geldende eigen bijdrage van die activiteit.

Achteraf volgt factuur voor de afgenomen aanvullende services

Voor de toetsing van de hoogte van de huur en servicekosten aan de maximale huurgrens om voor
huurtoeslag in aanmerking te komen door de belastingdienst, kan worden uitgegaan van de kale
huurprijs plus maximaal 1 x € 12 aan servicekosten voor energiekosten voor gemeenschappelijke
ruimten  voor een totaalbedrag van € 539,00 
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