Basispakket
Informatie: aanwezigheid van een woonzorgconsulent voor al uw vragen.
Gastvrijheid: aanwezigheid van restaurantmedewerkers, een professionele kok en een vrijwilligerscoördinator.
Veiligheid: aanwezigheid van een huismeester voor de algemene ruimtes en alarmering op uw appartement, inclusief een slaapwacht voor de opvolging in de nacht.
Activiteiten: gratis toegang tot alle optredens in het restaurant (gemiddeld één keer per maand).
Extra services en diensten tegen betaling

Kosten

Eten en drinken
Maaltijden *
Warme maaltijd

€ 9,00 intern / € 12,50 extern

Broodmaaltijd

€4,00 intern / € 7,50 extern

Restaurant
Warme dranken (koffie, thee, chocolademelk, etc.)

Vanaf € 1,00 per consumptie

Koffie/thee per kan

Vanaf € 6,00 per kan

Frisdrank / sappen

Vanaf € 1,25 per consumptie

Alcoholische dranken

Vanaf € 2,50 per consumptie

Alcoholische dranken per fles

Vanaf €12,00 per fles

Cake, gebak, saucijzenbroodje, ed

Vanaf € 0,60

Bittergarnituur

Vanaf € 2,00

Kaas/worst

Vanaf € 2,00

Warme snacks (kroket, loempia, etc)

Vanaf € 1,25

Extra inzet medewerkers
Restaurant / schoonmaak

€ 20,00 intern / € 35,00 extern per uur

Handyman

€ 25,00 intern / € 40,00 extern per uur

Toeslag avonduren

€ 10,00 intern / € 20,00 extern per uur

Lease tarieven
Koelkastmeubel

€ 0,60 per dag

Telefoon excl. gesprekskosten

€ 1,50 per dag

IPTV

€ 1,50 per dag

Verhuur ruimten voor externen
Florence Nightingale Conferentie ruimte

€ 55,00 intern / € 110,00 extern per dagdeel

Grote vergaderzaal

€ 35,00 intern / € 55,00 extern per dagdeel

Serre
Restaurant

€ 100,00
80,00 intern
€
intern/ /€€160,00
175,00extern
externper
perdagdeel
dagdeel

Cafe de Koning

€ 50,00 intern / € 75,00 extern per dagdeel

Floortje

€ 20,00 intern / € 25,00 extern per dagdeel

Pasantenkamer

€ 25,00 intern / € 50,00 extern per dag

Huur DvD-video-beamer & scherm

€ 5,00 per dagdeel

*Bewoners en cliënten die bij Florence zelf hun broodmaaltijden en/of warme maaltijden bereiden, krijgen van Florence een maandelijkse vergoeding: € 56,73 voor
broodmaaltijden en € 62,00 voor warme maaltijden.

