Prijslijst voor Herfstzon per 1 juli 2017
(inclusief Kapellengaarden)
Deze prijslijst is in principe geldig voor cliënten, huurders, familie, betrokkenen van
Herfstzon en voor ouderen en chronisch zieken in Goor e.o.
Deze prijslijst is alleen geldig voor verstrekkingen buiten WLZ-verblijfsindicaties (binnen
de WLZ-verblijfindicatie wordt al het rechthebbende vergoed)

BASISDIENSTEN
Warme maaltijd in restaurant
N.B. Dit zijn de prijzen voor thuiszorgclienten, voor senioren en chronisch zieken van
buiten, voor mee-etende familieleden, medewerkers en vrijwilligers buiten de
maaltijdbegeleiding
NB. Voor bewoners met WLZ-verblijfsindicatie (ZZP) geldt dat het eten op kosten is van
Herfstzon

Warme maaltijd (voor-, hoofd- & nagerecht)

€ 7,50

10-rittenkaart voor warme maaltijden (voor-, hoofd- &
nagerecht)

€ 67.50

Meeneem-maaltijd (alleen hoofdgerecht)

€ 5,00

10-rittenkaart voor meeneem-maaltijden (alleen hoofdgerecht)

€ 50,00

Reservering ruimten voor verjaardagen/ jubileum
bewoners
(vooraf reserveren en opgave van de aantallen)
A: Zonder bediening, zelf eten en drinken meenemen
= zelf afwassen, zelf opruimen en zelf drank en eten mee
Optioneel vanuit Herfstzon: koffie, thee, gebak of cake van het huis (wordt klaargezet.
Zie prijzen).
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Vergoeding per dagdeel van 4 uur
A) Deel van restaurant (max 25 personen en de rest van de
zaal blijft open voor medebewoners)

€ 50,00
€ 35,00

B) Een huiskamer (afsluitbare deel max 8 personen)
D C). Dagdeel of avond gehele recreatiezaal tot maximaal 50
personen (alleen op reservering buiten de geplande activiteitenavonden)

€ 80,00

Kan koffie; 1,5 liter (8/9 kopjes)

€ 8,00

Kan thee; 1 liter

€ 4,00

Gebak bij externe activiteit (per stuk)

€ 2,30

Roombotercake / petit four (per stuk)

€ 1,25

B: Met bediening, drankje en hapjes
Bediening en afwassen per uur

€ 30,00

Drankje (per stuk)

€ 1,50

Gebak (per stuk)

€ 2,30

Roombotercake / petit four (per stuk)

€ 1,25

Kan koffie; 1,5 liter

€ 8,00

Kan thee; 1 liter

€ 4,00

Luxe hapje (per stuk)

€ 1,35

Lunch: 2 broodjes en kop soep

€ 5,00

Belegd broodje

€ 1,50

Kop koffie/ thee (per stuk)

€ 1,00
2
Definitieve Prijslijst juli 2017

Sleutels
Borg sleutels (3 stuk per appartement)

€ 25,0

Borg brievenbussleutel

€ 5,00

Bijmaken appartement sleutel (ook bij ieder verlies)

€ 25,00

Kabel, televisie, internet, telefoon
Televisie in openbare ruimten en huiskamers

Gratis

Wifi

Gratis

Herfstzon zorgt voor een kabelaansluiting in het appartement

4.50/maand

Telefoon-, individueel televisie- of kabelabonnement

Kosten
bewoner

Visie op wonen
Herfstzon heeft als visie dat iedere bewoner uniek is en een
eigen individuele stijl van leven en wonen heeft.
Herfstzon kiest voor huiselijkheid en niet voor een soort
“ziekenhuisomgeving”. Om die reden mag de kamer worden
inricht zoals de bewoner dat kiest met de eigen meubels en
spullen van thuis. Dat geldt ook voor het beddengoed en
handlinnen.
Indien er in de woonomgeving om gezondheidsredenen
aanpassingen nodig zijn, wordt dit door zorgmedewerkers met
u overlegd.
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Eigen van
bewoner
(zoals thuis)

Waskosten per maand voor bewoners en cliënten
A) Wassen totaalpakket onder- en bovenkleding door Herfstzon € 90,00/
maand
Dit betreft wassen van bovenkleding, ondergoed, pyjama’s, nachtkleding,
bh’s, korsetten. (merken is hiervoor noodzakelijk)
NB. Voor bewoners met WLZ-verblijfsindicatie (ZZP) geldt dat als de onderkleding door de
aandoening vaker verschoond moet worden dan gebruikelijk, dan is dit op kosten van Herfstzon

B) Wassen alleen van onderkleding door Herfstzon
Dit betreft alle ondergoed, pyjama’s, nachtkleding, bh’s, korsetten.
(merken is hiervoor noodzakelijk).

€ 60,00/
maand

NB. Voor bewoners met WLZ-verblijfsindicatie (ZZP) geldt dat als de onderkleding door de
aandoening vaker verschoond moet worden dan gebruikelijk, dan is dit op kosten van Herfstzon

C) Wassen alleen van bovenkleding
Dit betreft het wassen van de bovenkleding (merken is hiervoor
noodzakelijk)

€ 60,00/
maand

N.B. De cliënt verzorgt zelf de onderkleding

Eenmalig Merken van kleding
Volledig pakket merken van kleding en linnengoed met
naamlabels (250 stuks) incl. persen

€ 120,00
eenmalig bij
start

Extra nodig:
25 labels inclusief persen ad € 25,00
10 labels inclusief persen ad € 10,00

Aanvullende opties waskosten (voor cliënten ZONDER WLZverblijfsindicatie)

D) Wassen van bed- en handlinnen
NB. Niet van toepassing voor bewoners met WLZ-verblijfsindicatie (ZZP), daarbij geldt dat het
bed- en handlinnen op kosten van Herfstzon worden gewassen.
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€ 50,00/
maand

E) Totaal waspakket bed- en handlinnen, ondergoed en
bovengoed

€ 110/
maand

NB. Dit pakket is niet van toepassing voor bewoners met WLZ-verblijfsindicatie (ZZP), daarbij geldt
dat het bed- en handlinnen op kosten van Herfstzon worden gewassen.

Bij overlijden bewoners
a. Condoleance binnen Herfstzon bij overlijden (Alleen op
reservering en in overleg met begrafenisondernemer).

€ 100,00

b. Rouwdienst binnen Herfstzon bij overlijden (maximaal 50
personen, alleen op reservering en in overleg met
begrafenisondernemer).

€ 100,00

N.B. Dit is exclusief materiaal, koffie, thee broodjes, personeelskosten bediening,
personeelskosten voor klaarzetten stoelen, ed.

Gebruik van appartement voor opbaren na overlijden

Gratis

(maximaal gedurende 5 dagen en in overleg met de
begrafenisondernemer. Voorwaarde is dat daarna in 2 dagen het
appartement is ontruimd van eigen spullen, want het appartement dient
binnen 7 dagen na overlijden ontruimd zijn voor de volgende bewoner)

In overleg kan het opruimen van het appartement met
maximaal 2 dagen extra worden verlengd tegen
onkostenvergoeding.
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€ 100,00
per dag

PLUSDIENSTEN
Inhuren extra hulp per uur
(N.B.= buiten indicaties zoals WLZ-verblijf, WMO en Wijkverpleging.)

Huishoudelijke hulp

€ 25,00

Extra begeleiding individueel per uur

€ 55,00

Begeleiding als onderdeel van groep (per dagdeel
dagbesteding)

€ 35,00

Verzorging

€ 55,00

Verpleging

€ 76,00

Huismeester- en /of tuinklussen

€ 30,00

Betreft alle kleinere en grotere werkzaamheden op verzoek van cliënten of
huurders.
minimale afname van extra hulp: 15 minuten ad € 7,50)
vervangen lamp (3,50 voor standaardlamp Herfstzon)

Bewoners onderling (eigen rekening) per maand
•

bloemetje voor verjaardag bewoners (namens alle bewoners);

•

grafboeket voor overleden bewoner (namens alle bewoners);

•

jaarlijks extra evenement (extra buiten de reguliere WLZ-activiteiten,
zoals Schoolfeest)

€ 5,00

Reparatie en verstel van kleding
Inkorten broeken, rokken of mouwen

€ 11,00

Rits vervangen (exclusief rits)

€ 12,50

Knopen aanzetten (exclusief knoop) of knoopsgat maken

€ 2,55
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Innemen taille broek/rok

€ 11,00

Vastzetten zoom of naden (per zoom of naad)

€ 4,00

Nieuw elastiek tailleband

€ 11,00

Opening kleding maken aan achterkant met klittenband (zodat
kleding niet over hoofd hoeft)

€ 20,00

overige verstelwerkzaamheden

Op aanvraag

Kapsalon
Knippen

€ 16,00

Wassen & watergolf

€ 15,00

Knippen & wassen & watergolf

€ 24,00

Knippen & föhnen

€ 21,00

Permanent

€ 55,00

Overig

Zie prijslijst
kapsalon

Pedicure
Complete voetbehandeling

€ 22,00

Nagels en crème

€ 12,00

Nagels, massage en crème

€ 15,50

Print/kopie
€ 0,10

Kopie maken bij receptie (per stuk)
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Ontspanningsactiviteiten (buiten WLZ-indicatie)
Consumptiemunten (bijvoorbeeld bij kerstmarkt)

€ 1,50/stk

Bloemschikken (materiaal wordt betaald, begeleiding is gratis)

€ 7,50/
keer

Incidenteel extra georganiseerde extra activiteiten of kleine
reisjes

Prijsopgave bij
aanmelding

Zorgalarmering met opvolging voor huurders
Kapellengaarden
(N.B. = buiten WLZ-verblijfsindicatie en buiten het all-inclusieve arrangement “volpension
met zorg”, want daar zit dit al bij ingesloten)

Inhoud is 24-uurs personenalarmering met maximaal 2 uur € 22,00
zorgopvolging
per maand
(daarna neemt familie het over of wordt er na overleg extra zorg
ingehuurd bij Herfstzon)
Na deze alarmering komt z.s.m. een zorgmedewerker. Deze
schat de situatie in, geeft eerste hulp en schakelt zo nodig
ziekenhuis of huisarts in. Belt direct de eerste (b.g.g. de 2e)
contactpersoon van de familie die het binnen 2 uur overneemt
van de zorg. Indien noodzakelijk kan de zorgmedewerker van
Herfstzon beslissen of de cliënt binnen die 3 uur tijdelijk in een
andere ruimte binnen Herfstzon verblijft waar meer toezicht
mogelijk is.
NB: inschakelen van aanvullende zorgverlening kan alleen in overleg en de
kosten zijn conform de prijzen van de prijslijst. Indien structureel meer zorg
noodzakelijk is dan kan een indicatie voor wijkverpleging of een WLZverblijfsindicatie worden aangevraagd met behulp van Herfstzon.
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Volpension-met-zorg
= All-inclusive woon-zorg-arrangement
(geen WLZ-indicatie nodig, wel indicatie wijkverpleging)

A. Voor echtpaar op Kapellengaarde
B. Voor 1 persoon op Kapellengaarde
C. Voor 1 persoon op 1-kamerappartement Herfstzon
D. Voor 1 persoon op 2-kamerappartement Herfstzon
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Prijs voor
bewoner op
aanvraag
(prijzen vanaf
1000 euro)

BASISDIENSTEN EXTERNEN
Reservering ruimten
Voor dagdeel/ 4 uur
A)

Deel recreatiezaal tot maximaal 25 personen (nb andere
deel blijft gebruikt worden voor inlopende bewoners)

€ 40,00

B) Huiskamer (afsluitbare deel maximaal 8-10 personen)
(exclusief koffie/thee)
D C. Dagdeel of avond gehele recreatiezaal (tot maximaal 50
personen en alleen op reservering buiten de geplande
activiteitenavonden)

€ 80,00

Met bediening, drankje en hapjes
Bediening en afwassen per uur

€ 30,00

Drankje (per stuk)

€ 1,50

Gebak (per stuk)

€ 2,30

Roombotercake / petit four (per stuk)

€ 1,25

Kan koffie; 1,5 liter

€ 8,00

Kan thee; 1 liter

€ 4,00

Lunch: 2 broodjes en kop soep

€ 5,00

Belegd broodje

€ 1,50

Luxe hapje (per stuk)

€ 1,35

Kop koffie/ thee (per stuk)

€ 1,00
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Ontspanningsactiviteiten voor externe senioren en
chronisch zieken uit Goor e.o. of voor huurders
Kapellengaarden
Bingomiddag of -avond (inclusief koffie/thee, bingokaart en
prijsjes)

€ 2,50

Spelletjesavond (inclusief drankje en hapje)

€ 1,50

Maandelijkse ontspanningsavond (inclusief koffie, koek, drank,
hapjes en optreden)

€ 5,00

Maandelijkse thema-eetmiddag (inclusief zeer uitgebreide
warme maaltijd)

€ 8,50

Consumptiemunten (bijvoorbeeld bij kerstmarkt)

€ 1,50

Tafeltje-Dek-je voor thuisbezorgen van verse warme
Herfstzonmaaltijden aan huis (via Salut)

€ 8.95

Bloemschikken (incl. materiaal)

€ 7,50
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