
Servicediensten Sensire wonen met zorg 2020

Hackforterhof
Onderwerp Prijzen 2019 

Incl BTW

Prijzen 2020 

Incl. BTW

Bijzonderheden

Eten en drinken in het restaurant

Maaltijden
Feesten, diners en buffetten op aanvraag klant Kostprijs Kostprijs Op aanvraag.

Kleinschalig Wonen

Broodmaaltijd partners/familie Kleinschalig Wonen € 2,60 € 2,60

Warme maaltijd partners/familie Kleinschalig Wonen € 5,00 € 5,00

Maandabonnement dagelijkse warme maaltijd € 175,00 € 179,41 in overleg met teamverpleegkundige  

Maandabonnement 6 warme maaltijden per week € 150,00 € 153,78 in overleg met teamverpleegkundige  

Maandabonnement 5 warme maaltijden per week € 125,00 € 128,15 in overleg met teamverpleegkundige  

Maandabonnement 4 warme maaltijden per week € 100,00 € 102,52 in overleg met teamverpleegkundige  

Maandabonnement 3 warme maaltijden per week € 75,00 € 76,89 in overleg met teamverpleegkundige  

Maandabonnement 2 warme maaltijden per week € 50,00 € 51,26 in overleg met teamverpleegkundige  

Maandabonnement 1 warme maaltijden per week € 25,00 € 25,63 in overleg met teamverpleegkundige  

Wasverzorging

Stoomkosten/chemisch reinigen Kostprijs Kostprijs Zie tarievenlijst van Lips+. 

Standaard wordt een linnenpakket geleverd Gratis Gratis

Kosten wassen eigen linnengoed Gratis Gratis

Kosten wassen persoonsgebonden wasgoed Kostprijs Kostprijs Facturering gaat rechtstreeks via Lips+. Zie tarievenlijst van Lips+

Maximale eigen bijdrage waskosten € 119,20 € 122,20 Maximaal bedrag per maand (€ 112,80 per 4 weken), de meerkosten worden betaald door Sensire. 

Welzijnsdiensten

Geluk-arrangement € 15,00 € 15,38 per 1/2 uur  (excl. toeslag van € 3,75 per 1/2 uur tussen 18.00 en 24.00 uur) 

Beweegvereniging 21,00€                   Gratis

Pedicure Kostprijs Kostprijs Indien het zorgteam of de bewoner de nagels niet meer zelf kan verzorgen, dan wordt dit vergoed 

door Sensire.

Kapper Kostprijs Kostprijs Betaalt bewoner zelf aan de kapper op locatie.

Overige diensten

Individueel abonnement televisie, telefoon en/of internet  Kostprijs Zie tarievenlijst Ziggo

Collectieve Aansprakelijkheids- / Inboedelverzekering 1,47€                     -€                       Inboedel: Geen eigen risico. M.u.v. schade die bestaat uit schroeien of smelten, dan € 50,00 per 

gebeurtenis

Aansprakelijkheid: Geen eigen risico, wel een drempelbedrag van € 25,00 per gebeurtenis
Pluspakket schoonmaak: persoonlijke items 11,70€                   11,99€                   Per maand. Uitvoering eenmaal per maand (20 minuten). Bij dit pakket kan per keer gekozen worden 

tussen twee soorten schoonmaakwerkzaamheden:

a: Kleine inventaris afstoffen en nat afnemen

b: binnenkant van keukenkasten, binnenkant koelkast, kledingkasten en overige kasten afstoffen en 

nat afnemen.
Incidentele dienstverlening

Klussendienst medewerker € 48,92 € 50,15 Per uur t.b.v. werkzaamheden aan persoonlijke eigendommen.

Klussendienst materiaal Kostprijs Kostprijs T.b.v. werkzaamheden aan persoonlijke eigendommen.

Na overlijden: vanaf de 8e dag de kamer huren 'zonder zorg' 95,00€                   97,39€                   Per dag. Vanaf 8e dag na overlijden met een maximum van 4 dagen. Deze dienstverlening is niet 

mogelijk op afdeling Revalidatie en de Boomgaard beide gesitueerd op locatie den Ooiman
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