
Samen, zinvol, betrokken 

Tarieven 2023
Tarieven worden jaarlijks geïndexeerd.

€   15,70   
€   27,00 
€   10,00     
€   15,70   

€   27,00   

€   15,70   
€   27,00  

€   24,40   

€   97,80  

€   130,50     

per uur incl. BTW 
per uur incl. BTW 
per uur incl. BTW 
per uur incl. BTW

per uur incl. BTW

per uur incl. BTW 
per uur incl. BTW

per maand p.p. ¹

per strippenkaart incl.  
BTW
per strippenkaart incl. 
BTW

€   496,20   per maand incl. BTW
€   318,50  per maand incl. BTW
€   45,30   per maand incl. BTW

Ruimteverhuur
Rembrandt
Marten of Oopjen   
Marten en Oopjen   
Vergaderruimte kantorengang  
Dagbesteding  

Hoge Weide
Recreatiezaal  

't Huys te Hoecke
Activiteitenruimte (1 deel) tijdens kantooruren  
Activiteitenruimte (2 delen) tijdens kantooruren  

Welzijn
Activiteitenpakket  

Horeca
10 Strippenkaart t.b.v. warme maaltijden 
met servicepas   
10 Strippenkaart t.b.v. warme maaltijden 
zonder servicepas
Maaltijdenpakket ²   
Warme maaltijdenpakket ²  
1 warme maaltijd per week ²  
2 warme maaltijd per week ²  €   90,60  per maand incl. BTW

€   135,70  per maand incl. BTW
€   181,00  per maand incl. BTW
€   226,30 per maand incl. BTW

3 warme maaltijd per week ²  
4 warme maaltijd per week ²  
5 warme maaltijd per week ²  
6 warme maaltijd per week ²  €   271,50   per maand incl. BTW
Broodpakket ² €   177,50   per maand incl. BTW
Roomservice / Bezorgkosten luxe boodschappenpakket ² €   3,00   per bestelling incl. BTW
Arrangement All inclusive (in Rembrandt)  €   625,30   p.p. per maand incl. BTW



Samen, zinvol, betrokken 

Tarieven 2023
Tarieven worden jaarlijks geïndexeerd.

€   28,60   
€   35,70   

€   21,50 
€   20,50   

€   2,50   
€   1,60   
€   3,80   
€   74,30  
€   1,00   

€   129,60  
€   87,60 

€   0,70   
€   51,00  
€   26,40   
€   3,70   
€   5,58   

€   37,37   
€   36,60   
€   37,37   
€   63,43   
€   62,20   
€   82,50   

per maand 1 persoon ¹ 
per maand 2 personen ¹

per jaar incl. 21% BTW 
per jaar incl. 21% BTW 

per m2 incl. BTW
per m2 incl. BTW
per m2 incl. BTW
per maand incl. BTW 
per dag

incl. BTW
per dag incl. BTW

per kilometer ¹
per uur incl. BTW  
per uur ¹
per keer incl. BTW 
per keer incl. BTW 
per keer incl. BTW 

per uur incl. 6% BTW 
per uur incl. 6% BTW 
per uur
per uur ¹
per uur ¹
per uur ¹

Alarmering 
Personenalarmering 1 persoon  
Personenalarmering 2 personen  

Passen 
Zorgwaard Pluspas  
Zorgwaard Pluspas met automatische incasso  

Services bij cliënten (zorg met en zonder behandeling) 
Natwassen overgordijnen    
Natwassen vitrage   
Natwassen verduisteringsgordijnen  
Wassen kleding (PG cliënten)   
Telefoonkosten  

Laatste zorg bij levenseinde
Laatste zorg verlenen  
Opbaring na overlijden in ELV / GRZ kamer  

Diverse  tarieven 
Rolstoelbus   
Technische klusjes   
Begeleiding bij activiteit
Beweeggroep 30 min. (in Rembrandt)   
Beweeggroep 45 min. (in Gravin)   
Beweeggroep 60 min. (in Gravin)   

Particuliere zorg
Huishoudelijke hulp   
Huishoudelijke hulp met Zorgwaardpluspas  
Huishoudelijk hulp met indicatie en wonen intramuraal 
Persoonlijke verzorging   
Persoonlijke verzorging met Zorgwaardpluspas   
Verpleging met Zorgwaardpluspas   

€   7,60   

Opmerkingen:
1. Is er geen indicatie voor het zorg gerelateerde product? Dan wordt er BTW in rekening gebracht.
2. Het pakket is alleen af te nemen op de volgende adressen:

- Locatie Rembrandt: Woongebouw
- Locatie 't Huys te Hoecke: Winterplein, Zomerplein, Lentepad en Schaduwrijk
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