
Tarievenlijst aanvullende diensten 
wonen met zorg 2019/2020

Deze tarievenlijst geeft de tarieven weer voor de locaties en diensten van KwadrantGroep.  
De tarieven worden jaarlijks opnieuw vastgesteld rekening houdend met de dan geldende wet- en regelgeving.

Indexaties worden gedaan op basis van de prijsindexcijfers van de NZa voor personele en materiële kosten: 
Prijsindex personele kosten 2019 4,08%, prijsindex materiële kosten 2019 2,46%.

1. Facilitair
1.1  Telefoon & TV KG 2019/2020

Tarief incl. BTW

Telefoonabonnement (indien van toepassing) Per maand € 21,90 

Gesprekskosten Variabel 

Kabeltelevisie huur tv (Berchhiem en Verpleeghotel De Hofwijck) Per week € 12,50 

Kabeltelevisie eigen (indien van toepassing) Per maand € 10,90 

1.2  Waskosten

Waskosten Intramurale cliënten De Stelp en Palet locaties*
Per persoon 
per maand

€ 79,90 

Persoonsgebonden was (Pwas)  
Per persoon 
per maand

Rentex tarieven

*  In 2019 gaan locaties van Palet (m.u.v. Uiterton) over op Pwas van Rentex. Dan worden die tarieven gehanteerd. 

2. Voeding
2.1  Restitutie KG 2019/2020

Tarief incl. BTW

Restitutie broodkosten Per maand € 63,95 

Restitutie warme maaltijd VPT cliënten Palet Per maand € 204,95 

Restitutie broodkosten, koffie/thee/sap, toiletpapier De Friese Wouden Per maand € 87,10 

Restitutie broodkosten is gebaseerd op advies LOC. Tarifering geldt voor verschillende klantgroepen.  
Samenstelling van de producten is verschillend. 

2.2  Catering
Op iedere locatie is een cateringmap beschikbaar waarin de tarieven van de diverse consumpties staan vermeld. 
De tarieven kunnen verschillen per locatie. Dit is afhankelijk van de functie van het restaurant en de inkoop.  
Informatie is op te vragen bij de receptie of facilitair medewerker.

3. Overige dienstverlening
3.1  Activiteiten

Het innen van een bijdrage in de ontspanningskosten of een welzijnsbijdrage wordt voorgelegd aan en geaccordeerd door  

de lokale Cliëntenraad.



4. Zorgverlening
4.1  Zorg na overlijden KG 2019/2020

Tarief (niet BTW plichtig) 

Laatste verzorging voor de overledene € 105,50 

Assistentie bij kisten € 40,00 

Kosten koster € 52,00 

Verzorgen rouwdienst geestelijk verzorger € 455,00 

Opbaren in aula Per dag € 71,40 

Een deel van bovenstaande kosten is vaak declarabel via de begrafenisverzekering. 
Bij twijfel raden wij aan contact op te nemen met de begrafenisverzekering.

4.2  13 dagen regeling

Verzorgingshuis cliënt op basis van ZZP 4 incl. NHC, NIC en Waardigheid en Trots Per dag € 168,67

Verpleeghuis cliënt op basis van ZZP 4 incl. NHC, NIC en Waardigheid en Trots Per dag € 200,02 

Uithuizen: na vertrek of overlijden dient de kamer binnen 8 dagen te zijn opgeleverd. Indien er meer tijd nodig is, kan dat in overleg tegen  
het geldend tarief per dag. Inhuizen: na beschikbaar zijn van de kamer, dient deze binnen 5 dagen te zijn betrokken. Indien er meer tijd  
nodig is, kan dat in overleg. Kosten zijn daarna per dag.

Onze merken:


