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Tarieven 2022 

Dienstverlening Intramuraal Zeker Thuis Part./geen Z.T 

Abonnement Zeker Thuis per maand alleenstaand n.v.t. € 9,95 n.v.t. 

Abonnement Zeker Thuis per maand echtpaar n.v.t. € 14,25  n.v.t.  

Abonnement alarmering per maand, inclusief BTW  inclusief € 21,95 € 23,05 

Eenmalige aansluitkosten alarmering n.v.t. € 105,50 € 105,50 

Kabeltelevisie en huur TV in verpleeghuis (per maand) € 19,80 n.v.t. n.v.t. 

Kabel TV in verzorgingshuis (per maand) € 8,30 n.v.t. n.v.t. 

Telefoonaansluiting in verzorgingshuis/verpleeghuis (p.m.) excl. belkosten  
(Belkosten worden achteraf in rekening gebracht). 

€ 19,80 n.v.t. n.v.t. 

Gebruik van de kapel € 380,40 € 380,40 € 380,40 

Gebruik mortuarium (per dag) en opbaring hospice € 95,35 € 95,35 € 95,35 

Eenmalige aanschafkosten tag gratis gratis € 21,40 

Opslagkosten goederen na ontruiming per maand € 184,25 n.v.t. n.v.t. 

Huur logeerkamer (per nacht) n.v.t. n.v.t. € 50,00 

    

Zorg (particulier en PGB) Intramuraal Zeker Thuis Part./geen Z.T. 

Persoonlijke verzorging (per uur) n.v.t. € 67,01 € 67,01 

Begeleiding (per uur) n.v.t. € 67,01 € 67,01 

Casemanagement dementie (per uur) n.v.t. € 67,01 € 67,01 

Verpleging (per uur) n.v.t. € 67,01 € 67,01 

Dagverzorging/dagopvang incl. eten/drinken (per dagdeel) n.v.t. € 61,68 € 61,68 

Vervoer ten behoeve van dagverzorging (per dag, halen en brengen) n.v.t. € 19,80 € 19,80 

Huishoudelijke Verzorging n.v.t. € 30,00 € 30,00 

Alarmopvolging n.v.t. € 67,01 € 67,01 
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Vervolg tarieven 2022 

Zelfstandig wonen in Huize Eykenburg Intramuraal Zeker Thuis Part./geen Z.T. 

Huur appartement € 557,55 n.v.t. n.v.t. 

Servicekosten € 269,55 n.v.t. n.v.t. 

Warme maaltijd € 6,25 n.v.t. n.v.t. 

Broodmaaltijd € 2,40 n.v.t. n.v.t. 

Zie onderdeel Zorg voor aanvullende diensten (Zeker Thuis en Particulier)       

    

Kortdurende opname in locatie Intramuraal Zeker Thuis Part./geen Z.T. 

Verblijf zonder indicatie per etmaal 1e 24 uur (incl. p.v. 3 uur p.w. + eten/drinken) € 107,45 gratis € 107,45 

Verblijf verzorgingshuis zonder indicatie per etmaal (incl. p.v.3 uur p.w. + eten/drinken) € 107,45 € 95,00 € 107,45 

Verblijf verpleeghuis zonder indicatie per etmaal (incl. p.v.3 uur p.w. + eten/drinken) € 130,25 € 119,40 € 130,25 

Huur TV per dag bij kortdurende opname € 2,25 € 2,25 € 2,25 

Huur telefoon per dag bij kortdurende opname (excl. gesprekskosten) € 1,45 € 1,45 € 1,45 

    

 

 


