Toelichting Prijslijst 2019
Wonen en Zorg:
Ruimten
De huur van een reguliere logeerkamer is per persoon per nacht en is inclusief linnengoed,
maar exclusief eten en drinken.
De huur van een kamer in Zorghotel Hof ‘t Seijs is per persoon per nacht. De prijs is inclusief
linnengoed en inclusief de broodmaaltijden en de avondmaaltijd. Voor koffie en thee staat
een welkomstpakket gereed.
Maaltijden
De prijzen betreffen de prijzen op de locaties en hospices. Deze prijzen zijn eveneens van
toepassing voor de deelnemers uit de wijk aan de open tafels.
Was bij indicatie WLZ (wet langdurige zorg)
Zorgstroom verstrekt bed- en badlinnen (platgoed) en verzorgt de was. U kunt ervoor kiezen
om uw kleding via Zorgstroom te laten wassen. Wanneer u voor 1-1-2009 al in een
verzorgingshuis woonde, worden alle kosten door Zorgstroom betaald tenzij uw situatie
verandert (zoals weergegeven in het WLZ zorgkompas).
Als u kiest uw kleding via Zorgstroom te laten wassen, worden de kosten met u verrekend op
basis van de werkelijke hoeveelheid aangeboden persoonsgebonden was. Als u er voor kiest
uw eigen platgoed te gebruiken in plaats van het door Zorgstroom verstrekte platgoed en dit
door ons te laten wassen, komen de kosten hiervan voor uw rekening. U dient dan zelf te
zorgen dat er voldoende platgoed aanwezig is. De was kan alleen verzorgd worden wanneer
het is gelabeld. De kosten worden rechtstreeks door de wasserij met u verrekend.
Diensten
Wanneer u bij ons komt wonen, leveren wij u een schoongemaakte, onderhouden kamer. Wilt
u extra schilderwerk of schoonmaak, dan wordt dit bij u in rekening gebracht.
De eindschoonmaak wordt alleen in rekening gebracht wanneer de bewoner een
aanmerkelijk vervuilde kamer achterlaat en wanneer nog aanvullend werk moet plaatsvinden
om de kamer te ontruimen.
Telefoonkosten
Bijna alle bewoners hebben inmiddels een eigen KPN aansluiting. De bewoners van de
tijdelijke opname betalen een vast tarief per dag.
Kabelabonnement
Wanneer u op de kamer een tv-toestel heeft, worden de kosten voor kabelaansluiting in
rekening gebracht.
Zorg en Welzijn
Zorgstroom biedt een basis activiteitenprogramma aan voor al haar bewoners. De kosten van
deze basisactiviteiten neemt Zorgstroom voor haar rekening. Daarnaast is er de vrijwillige
maandelijkse huiskamerbijdrage. Deze is bedoeld om extra’s (ontspanning, versnaperingen,
abonnementen) te kunnen bieden aan haar bewoners die gebruik maken van
groepsgebonden zorg.
Naast de basisactiviteiten worden er ook activiteiten georganiseerd waarvoor per keer een
bijdrage wordt gevraagd. In dit geval betaalt u met een strippenkaart. Wanneer u al de

huiskamerbijdrage betaalt, hoeft u voor deze activiteiten geen strippenkaart meer te
gebruiken.
Wanneer u extra zorg, welzijn of huishoudelijke hulp wilt, boven wat is geïndiceerd, wordt
deze dienst in rekening gebracht.
Dagbesteding
Betaalt u de dagbesteding zelf, dan verwachten we dat u zelf voor het vervoer zorgt.
Vergoedingen
Sommige diensten behoren tot het verstrekkingenpakket van een WLZ instelling (zie hiervoor
WLZ Zorgkompas). Wanneer u ervoor kiest om deze dienst niet af te nemen maar zelf aan te
schaffen /te betalen, ontvangt u hiervoor een vergoeding van Zorgstroom.
Hospices
In het Hospice betaalt u voor het verblijf standaard een tarief per overnachting. Hiervoor
ontvangt u eveneens de maaltijden. De overige diensten, bedoeld voor familieleden, zijn
optioneel.
Zorghotel
In het Zorghotel betaalt u voor het verblijf standaard een tarief per overnachting. Hiervoor
ontvangt u eveneens de maaltijden.
Wanneer u expliciet een éénpersoonskamer wenst, wordt hiervoor een toeslag berekend.
Wanneer u in het zorghotel wilt verblijven, zonder een zorgindicatie, wordt hiervoor een
toeslag berekend.
Dienstverlening Zorg Thuis
Clavisio
Indien u thuiszorg ontvangt, maar het lastig is voor u om zelf de deur open te doen voor de
thuiszorgmedewerkers, dan kunt u gebruik maken van een veilig sleutelsysteem waarbij
onze medewerkers altijd bij u naar binnen kunnen. Hiervoor betaalt u maandelijks een
bijdrage.
Zorg op afstand
Indien u zorg op afstand ontvangt door middel van inkijkmomenten met behulp van één of
meerdere camera’s, betaalt u een bijdrage voor het installeren/gebruik van de apparatuur.
Zeeuws Schoon
Zeeuws Schoon bemiddelt bij het vinden van een passende en betrouwbare huishoudelijke
hulp. Deze particuliere hulp helpt u bij uw huishoudelijke zaken.
Overige dienstverlening
Zorgstroom X-tra
Met de Zorgstroom X-tra pas krijgt u korting bij meer dan 800 bedrijven, waaronder 150
bedrijven in de buurt. U hoeft geen cliënt van Zorgstroom te zijn om een pas aan te kunnen
vragen.

