
V 01-2020

Tarieveninlegvel 1
Onderwatershof  

Eten en drinken  tarief 
per stuk Maaltijd in het restaurant  € 13,10  
per maand Arrangement 5 dagen per week een 2 gangen diner  € 251,35  
per maand Arrangement 7 dagen per week  2 gangen diner  € 331,45 
per maand Arrangement 7 dagen per week een 2 gangen diner + thuis bezorgen  € 360,00  
per maand Arrangement full-service eten en drinken (ontbijt, lunch, 3 gangen diner,   € 440,70  
 koffie en thee) + 1 bezorgdag

Alarmering      
per maand Abonnement personenalarmering  € 23,55  
per stuk Polsband (of nieuw koord - bij kwijtraken of defect) € 7,00  
per kwartier Alarmopvolging aanleunwoning  € 12,40    
per keer Halsalarm/ polsbandalarm (bij het kwijtraken van alarmknop) € 169,70
 
Klussendienst      
per kwartier Werkzaamheden Technische Dienst   € 8,60  

Huishoudelijke hulp    
per kwartier Extra uitgevoerde schoonmaak werkzaamheden  € 7,20  

Verhuur zalen en feestarrangementen      
per dagdeel Huur Bibliotheek capaciteit max. 20 personen  € 89,20  
per dagdeel Huur theaterzaal capaciteit max. 150 personen  € 178,15  
per dagdeel Huur Tv kamer capaciteit max.  20 personen  € 89,20  
 Diverse materialen op aanvraag   variabel   
Welzijn      
per maand Bijdrage huiskamer bewoners - welzijnsactiviteiten  € 16,75  
   
Per activiteit Diverse activiteiten, evenementen en uitstapjes: zie het  variabel  
 activiteitenoverzicht/ locatienieuws 



V 01-2020

Tarieveninlegvel 2
Onderwatershof  

Divers  tarief 
per keer Administratiekosten per factuur zonder automatische incasso  € 2,70  
per keer Extra sleutel voordeur  € 68,70  
per stuk Extra sleutel brievenbus bewoners  € 10,75  
per stuk Extra tag/druppel   € 16,25  
per card Cardia Cash Cards   variabel  
per m3 Afvoeren grof vuil per m3  € 89,20  
per keer Plaatsen kluis  € 113,00  

Aanvullende particuliere diensten
per uur Persoonlijke verzorging (ook avond/weekend/feestdagen)  € 55,97    
per uur Begeleiding individueel  € 62,68    
per dagdeel Begeleiding groep  € 40,17    
per uur Verpleging (ook avond/weekend/feestdagen)  € 72,79    
per uur Casemanagement dementie   € 72,79   
per dag Uitstel van datum opname en wonen   € 100,00   
per dag Langer aanhouden van de kamer na overlijden   € 100,00    


