
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

Diversen

Ontspanningskosten PG € 10,00 per maand

Eten en drinken

Maaltijden *

Maaltijden in ontmoetingsruimte (S&C pas) € 6,50

Externen ontmoetingsruimte (zonder S&C pas) € 7,00

Maaltijden derden (incl.brengen) € 8,75

Maaltijden (personeel) € 6,50

Restaurant

Frisdrank / sappen Vanaf € 1,25 per consumptie

Alcoholische dranken Vanaf € 1,45 per consumptie

Warme dranken Vanaf € 0,70 per consumptie

Cake, gebak Vanaf € 0,70

Lunchpakket Vanaf € 5,50

Borrelhapjes Vanaf € 1,25 

Retour broodgeld € 61,34 per maand

Zorghotel minibar

Frisdrank / sappen Vanaf € 1,20 per consumptie

Alcoholische dranken Vanaf € 1,20 per consumptie

Verbruik extra lunches € 8,68

Verbruik extra diners € 14,65

Extra inzet medewerkers

Technische dienst € 30,00 per uur

Horeca € 30,00 per uur

Facilitair

Vlek verwijderen vloerbedekking € 15,00

Reinigen gehele vloerbedekking € 27,00

Logeerkamer 

Verzorgingshuis 1- persoons app € 15,00



Over de Bogaard / 1- persoons app € 20,00

Over de Bogaard / 2- persoons app € 30,00

Telefoon / Televisie / Internet

Telefoon via  Steenvoorde € 11,05 per maand

Internet via Steenvoorde € 13,95 per maand

Telefoontik binnenland € 0,02

Telefoontik buitenland € 0,08

Aansluiting televisie (eenmalige bijdrage) PG € 13,50

Verhuur ruimten voor externen

Huur theaterzaal middag+avond € 16,00

Huur theaterzaal dagdeel € 85,00

Huur Vergaderkamer p. dagdeel € 40,00

Huur zwembad per uur € 60,00

Huur zwembad per uur oude huurders variabel

Waskosten Variabel

Waskosten verzorging € 22,14

Waskosten cliënt verzorging  bij geen deelname (oude regeling) Variabel

Waskosten cliënt verzorging  bij geen deelname

Zorghotel

Volpension (ontbijt,lunch en 3 gangen keuze menu)

Overnachting, 1 persoon € 112,50

Overnachting,2 personen € 85,00 per persoon

Volpension met Florence Pas extra

Overnachting, 1 persoon € 101,25

Overnachting,2 personen € 65,00 per persoon

Logies/ontbijt (excl.lunch en 3 gangen keuze menu)

Overnachting, 1 persoon € 91,00

Overnachting,2 personen € 65,00 per persoon

Logies/ontbijt met FlorencePas extra

Overnachting, 1 persoon € 81,90

Overnachting,2 personen € 58,50 per persoon

Ontbijt € 7,50

Lunch € 9,00

Diner € 15,00

*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.


