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

Activiteiten
Club met materiaalkosten + begeleiding

€ 5,00 per maand

Creavereniging

€ 15,00 per maand

Bloemschikvereniging

€ 10,00 per maand

Bijdrage optredens, afhankelijk kosten

€ 4,00 per maand

Cafe Uitzicht

€ 4,00 per maand

Gym door sportiefplan

€ 16,00 per maand

AWBZ wonen
Huren AWBZ (inkomensafhankelijke bijdrage aan het CAK)

per maand

AWBZ wonen overmaat bij 1 ZZP

€ 508,55 per maand

Diversen
Sleuteldagen nieuwe bewoner

NZA

Leegstand t.b.v. verpleeghuisopname

NZA

Leegstand bij niet tijdig ontruimen appartement

NZA

Extra verstrekking huiskamers PG

€ 10,00 per maand

Extra inzet medewerkers
Inzet medewerker extra uren

per uur

Inzet medewerker TD

€ 30,00 per uur

Inzet medewerker zorg niveau 2

€ 30,00 per uur

Inzet medewerker zorg niveau 3

€ 35,00 per uur

Inzet verpleegkundige zorg ( o.a. medicatie/ VP)

€ 40,00 per uur

Inzet medewerker welzijn/ restaurant

€ 30,00 per uur

Facilitair
Voordeursleutel (= gecertificeerd)

€ 24,50 per stuk

Kelderkast sleutel

€ 5,00 per stuk

Brievenbus sleutel

€ 5,00 per stuk

Voordeurtag, extra voor familie (bedrag is incl. €25,- borg)

€ 35,00 per stuk

Stalling scootmobiel

€ 15,00 per maand

Hotelkamer
Hotelkamer, 1e etage

€ 32,50 per nacht

Hotelkamer 1 persoon met Florencepas

€ 29,25 per nacht

Hotelkamer annuleren minder dan 7 dagen voor aanvang

10%

Restaurant *
Warme maaltijd in het restaurant

€ 8,95 per maaltijd

Consumpties

zie prijslijst

Scheiden Wonen en Zorg
Kale Huur Huurappartement

per maand, afhankelijk van apparment

Overige servicekosten, huurappartement

€ 199,92 per maand

Alarmering via UTZ

€ 24,75 per maand

Televisie
Abonnement Ziggo

€16,95 per maand

Verhuur ruimten
Verhuur Brasserie / MF ruimte/ Vergaderruimte
*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.

€ 75,00 per dagdeel

