Overzicht aanvullende diensten binnen MeanderGroep Zuid-Limburg.

In aanvulling op datgene waar de bewoners in de instellingen van MeanderGroep Zuid-Limburg
recht op hebben volgens de WLZ, biedt Meander de volgende diensten aan. De bewoners hebben
de keuze om deze diensten al dan niet af te nemen tegen de genoemde vergoeding.
Overzicht per 1-01-2016 van kosten en vergoedingen aanvullende dienstverlening
van instellingen MeanderGroep Zuid-Limburg.

Onderwerp

1

Eten en drinken
Vergoeding broodgeld voor bewoner
verzorgingshuis die zelf voor
broodmaaltijd zorgt

Vergoeding
door bewoner
te ontvangen

Kosten door
bewoner te
betalen

Klant maakt keuze
bij komen wonen:
alle maaltijden via
instelling of zelf
zorgdragen voor
broodmaaltijden
waarbij klant
vergoeding
ontvangt (zie
hiervoor)
Incidentele
afwijkingen worden
niet verrekend.

Wasverzorging
Codering wasgoed door instelling

Vergoeding voor bewoner
verzorgingshuis die zelf platgoed
(beddengoed) wast
3

De werkelijke
kosten
worden in
rekening
gebracht
Jaarlijkse indexatie
per 1 januari

€ 23,35
per maand

Overige diensten
Inboedel/aansprakelijkheidsverzekering

Gratis

WIFI voor zover aanwezig op locatie

Gratis

CAI/Kabel/schotelantenne via ZIGGO
voor zover aanwezig op locatie

€ 8,-- per
maand

In zorgcentrum Laethof wordt gebruik
gemaakt van IPTV.Het tarief voor het
basispakket bedraagt € 6,95 per maand.
Voor uitgebreidere pakketten gelden de
tarieven van de exploitant die deze
kosten rechtstreeks bij de bewoner in
rekening brengt.

Omschrijving

Conform advies
LOC tarief per 0107-2015

€ 62,28
per maand

Bij deelname klant aan broodmaaltijden
op afdeling

2

voor bewoners

Ivm afbouw van de
zorgcentra Bocholtz
en Vroenhof en
Hoog Anstel geldt
voor deze locaties
een afwijkende
regeling.

Kosten vervangende voordeursleutel (bij
verlies) of extra sleutel
Kapper

€ 25,--

Per sleutel

kostprijs

Prijslijst i.o.m.
instelling

Pedicure

kostprijs

Prijslijst i.o.m.
instelling

bijdrage voor extra activiteiten (niet
WLZ- gefinancierd)

Per huis te
bepalen

i.o.m. clientenraad

Personen Alarmering (daar waar van
toepassing)
Kosten van opslag goederen (na
ontruiming kamer/appartement)

gratis
€ 100,-- per
maand

Zie Algemene
Voorwaarden voor
zorg met verblijf

Aanvullende individuele zorg (niet WLZzorg) per uur

€

Op aanvraag, tarief
afhankelijk van
soort zorg.

