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    PRIJSLIJST STICHTING EYKENBURG EXTERN 2018. 

 
Alle bedragen zijn in euro’si. Tarieven vanaf 1 januari 2018. 
Tariefswijzigingen en typefouten voorbehouden. 
Indien er een indicatie aanwezig is geldt de eigen bijdrage= inkomensafhankelijke bijdrage conform de AWBZ/WLZ/WMO. 
 
PRODUCT: 
 
Dienstverlening Intramuraal Zeker Thuis Part./geen Z.T Op basis van indicatie    

Abonnement  Zeker Thuis per maand alleenstaand n.v.t. 9,00    

Abonnement  Zeker Thuis per maand echtpaar n.v.t. 13,00    

Infokruispunt(huisblad Stichting Eykenburg) inclusief gratis n.v.t   

Klantendag Zeker Thuis n.v.t gratis n.v.t   

Bemiddeling en verwijzing bij huisvesting, zorg en ondersteunende begeleiding gratis gratis n.v.t.   

Abonnement alarmering  per maand, inclusief BTW  inclusief 20,00 21,00   

Eenmalige aansluitkosten alarmering n.v.t. 96,00 96,00   

Huishoudelijke verzorging (privé) inclusief 19,95 22,00   

Kabeltelevisie en huur TV in verpleeghuis (per maand) 18,00 n.v.t. n.v.t.   

Kabel TV in verzorgingshuis (per maand) 7,50 n.v.t. n.v.t.   

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

18,00 n.v.t. n.v.t.   

Gebruik van de kapel 345,00 345,00 345,00   

Gebruik mortuarium (per dag) en opbaring hospice 86,00 86,00 86,00   

Eenmalige aanschafkosten tag gratis gratis 20,00   

Opslagkosten goederen na ontruiming per maand 165,00 n.v.t. n.v.t.   

Huur logeerkamer (per nacht) n.v.t. n.v.t. 37,00  
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Zorg aan huis Intramuraal Zeker Thuis Part./geen Z.T. Op basis v. indicatie 

Persoonlijke verzorging (per uur) n.v.t. 49,50 50,50   

Persoonlijke verzorging extra (per uur) n.v.t. 53,50 54,50   

Verpleging (per uur) n.v.t. 74,00 75,00   

Verpleging extra (per uur) n.v.t. 79,00 80,00   

Alarmopvolging (per uur) n.v.t. 61,00 62,00   

       

       

Kortdurende opname in locatie Intramuraal Zeker Thuis Part./geen Z.T. Op basis van indicatie 

Kortdurende opname in verzorgingshuis n.v.t.   eigen bijdrage 

Verblijf zonder indicatie per etmaal 1e 24 uur (incl. p.v. 3 uur p.w. + eten/drinken) n.v.t. gratis 95,50   

Verblijf verzorgingshuis zonder indicatie per etmaal (incl. p.v.3 uur p.w. + 
eten/drinken) 

n.v.t. 85,00 95,50   

Verblijf verpleeghuis zonder indicatie per etmaal (incl. p.v.3 uur p.w. + eten/drinken) n.v.t. 106,50 116,75   

Huur TV per dag bij kortdurende opname n.v.t. 2,00 2,00   

Huur telefoon per dag bij kortdurende opname (excl.gesprekskosten) n.v.t. 1,25 1,25   

       

     

Ondersteunende begeleiding/activiteiten Intramuraal Zeker Thuis Part./geen Z.T. Op basis van indicatie 

Vervoer ten behoeve van dagverzorging (per dag, halen en brengen) n.v.t. 17,75 17,75   

Dagverzorging/dagopvang  incl. eten/drinken (per dagdeel) n.v.t. 34,00 34,00  

Bloemschikken 5,50 7,00 8,00   

Crea - activiteit per keer gratis 3,00 3,50  

Bewegen gratis 3,00 3,50  

Bingo ( per plankje) 1,75 2,00 2,25  

 

                                                           
i
 Alle bedragen zijn inclusief BTW  


