Prijslijst
Dienstverlening voor Zorgvragers

In deze prijslijst treft u de tarieven voor zorgvragers aan.
Daarnaast kunt u terecht voor de volgende extra dienstverlening:
Administratieve ondersteuning
Heeft u hulp nodig bij de administratie rondom de WLZ of andere rekeningen, dan kunnen we u
daarbij ondersteunen.
Appartement/kamer - wonen
Voor het huren van een appartement of kamer rekenen we borg voor een aantal diensten.
Eten en drinken
U bent dagelijks van harte welkom bij onze restaurants voor een kop koffie, een gezellig praatje of
een complete maaltijd. U kunt ter plekke afrekenen, kiezen voor een abonnement of gebruik maken
van een strippenkaart. Daarnaast kunnen we ook de catering verzorgen voor uw verjaardag,
jubileum of andere feestelijke gelegenheid. U kunt hiervoor onze cateringmap bekijken.
Hotelmatige diensten
Als u eens extra klusjes heeft, regelen we graag huishoudelijke hulp of een klusjesman voor u.
Begeleiding
U kunt gebruik maken van onze begeleiders voor een gezamenlijke kop koffie, een bezoek aan het
winkelcentrum of voor begeleiding naar een specialist.
Ontspanning
Er is bij ons elke dag wel iets te doen! We hebben een gevarieerd aanbod aan activiteiten en voor
ieder wat wils; van koersbal en bewegen voor ouderen tot een gezellige bingo of het luisteren naar
klassieke muziek. U kunt zich aanmelden voor extra activiteiten. Bijvoorbeeld voor een tochtje op
de duo-fiets.
Zaalhuur
U heeft iets te vieren en wilt hiervoor een ruimte huren? Dat kan! Er zijn diverse ruimtes
beschikbaar voor het vieren van bijvoorbeeld een verjaardag of ander feest.
Telefoon, TV e/o Internet
Naast de telefoon kunt u een abonnement afsluiten voor televisie en of internet.
Verzorging & verpleging
U kunt gebruik maken van extra (tijdelijke) verzorging en/of verpleging.
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Prijslijst (extra) dienstverlening voor zorgvragers:
Administratieve ondersteuning
Administratiekosten
(bij rekeningen zonder automatische incasso)
Administratieve ondersteuning intern
Verzekeringen (aansprakelijkheid, inboedel, brand)

Prijs
€ 7,50

Per
factuur

€ 35,=
€ 0,=

uur

Appartement/kamer - wonen
Borg sleutel
Borg halsalarm verzorgingshuis
Aanschaf nieuw kookplaatje
Aanschaf nieuw matras
Gereinigd matras
Gebruik appartement verzorgingshuis na overlijden
(na 7 dagen)
Gebruik appartement verpleeghuis na overlijden
(na 7 dagen)

Prijs
€ 35,=
€ 130,=
€ 62,50
€ 175,=
geen kosten
€ 150,=

Per
sleutel
alarm
stuk
stuk

€ 200,=

dag

Eten en drinken
Broodgeldvergoeding
Maaltijden in het restaurant voor externe gasten:
2-gangen maaltijd (voorgerecht en hoofdgerecht)
2-gangen maaltijd (hoofdgerecht en nagerecht)
3-gangen maaltijd
Voorgerecht
Hoofdgerecht
Nagerecht
Bijzondere maaltijd (themabuffetten)

Prijs
€ 61,34

Per
maand

€ 11,=
€ 11,50
€ 12,50
€ 1,=
€ 10,=
€ 1,50
€ 12,50

stuk
stuk
stuk
stuk
stuk
stuk
stuk

Hotelmatige diensten
Waskosten inclusief merken wasgoed
Wasgoed merken zelf doen
Extra huishoudelijke hulp (schoonmaken)
Extra werkzaamheden technische dienst (klusjes)

Prijs
€ 50,=
€ 20,=
€ 25,=
€ 35,=

Per
maand
200 stuks
uur
uur

Begeleiding
Extra persoonlijke begeleiding
Bijvoorbeeld samen wandelen, samen boodschappen doen
en samen koken
Reiskosten vrijwillige begeleiding naar sociale activiteiten
per elektrische MAX Mobiel

Prijs
€ 42,=

Per
uur

€ 1,=

enkele reis

dag
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Ontspanning
Activiteiten
Bibliotheek abonnement locatie De Nieuwpoort
Fietsen met de duofiets
Bewonersuitstapjes / -vakanties
Bijdrage extra’s verpleeghuis en wonen met structuur
(eten, drinken, uitstapjes, activiteiten)

Prijs
€ 3,=
€ 12,=
€ 15,=
Afhankelijk van
de activiteit
€ 20,=

Per
keer
jaar
dag
keer
maand

Zaalhuur
Zaalhuur, bijvoorbeeld voor het vieren van een verjaardag of
andere feestelijke gelegenheid
Bekijk onze speciaal samengestelde cateringmap voor alle
prijzen en mogelijkheden
Bediening door gastvrouw
(de zaalhuur komt hiermee te vervallen)

Prijs
Per
Afhankelijk van dagdeel
de ruimte
€ 42,50

uur

Telefoon, TV e/o Internet
Abonnement internet De Nieuwpoort
Abonnement telefoon en kabel De Nieuwpoort
Borg internetmodem De Nieuwpoort
Abonnement telefoon, tv en internet Kooimeer via provider

Prijs
€ 20,=
€ 12,=
€ 80,=

Per
maand
maand
eenmalig

Verzorging & verpleging
Extra uren verzorging
Extra uren verpleging
Huisartsenbed, inclusief ontbijt, lunch, warme maaltijd
Familie logeerkamer De Palatijn
dag- en nachtopvang, inclusief ontbijt

Prijs
€ 46,=
€ 66,=
€ 35,=
€ 75,=

Per
uur
uur
dag
nacht

Prijswijzigingen voorbehouden

Prins Alexanderstraat 25
1814 XK Alkmaar
Telefoonnummer 072 – 518 5000
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