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
Wassen kleding

Zie prijslijst wasserij

Kapper

Zie prijslijst externe

Pedicure

Zie prijslijst externe

Manicure
Financien
Cash opname adm. handeling externe

€ 5,00

Huur ruimten en bijbehorende materialen
Dagbehandeling 4 uur

€ 250,00

Dagbehandeling 8 uur

€ 450,00

Dagbehandeling midws 18-22

€ 250,00

Grand Cafe dagdeel 4 uur

€ 350,00

Grand Cafe Hele dag

€ 600,00

Grote vergaderzaal 4 uur

€ 150,00

Grote vergaderzaal 8 uur

€ 300,00

Grote vergaderzaal per uur

€ 50,00

Huur Audio per uur

€ 25,00

Huur De Spil Dagdeel 4 uur

€ 175,00

Huur De Spil Hele dag

€ 300,00

Huur restaurant vanaf 20.00

€ 495,00

Kapel dagdeel 4 uur

€ 350,00

Kapel Hele dag 8 uur

€ 600,00

Kapel Weekend

€ 0,00

Kleine vergaderzaal 8 uur

€ 125,00

Kleine vergaderzaal p/uur

€ 25,00

Kleine vergaderzsaal 4 uur

€ 75,00

Licht op statief per uur

€ 25,00

Licht Truss per uur

€ 25,00

Podium max 25meter per uur

€ 10,00

Flex plek per uur

€ 6,00

Tra per uur

€ 75,00

Tra per 4 uur

€ 125,00

Maaltijden *
Warme maaltijd in het restaurant

Vanaf € 6,50 per maaltijd

Overlijden
Begeleiding door de humanistische raadsvrouw /pater /pastoor /pastoraal medewerker /dominee naar begraafplaats/crematorium

€ 100,00

Uitvaart door de humanistische raadsvrouw

€ 400,00 per uitvaart

Uitvaart door dominee/pastor

€ 455,00

Tijdens uitvaart een koor vanaf

€ 100,00

Uitvaart door pastoraal medewerker

€ 300,00

Huur kapel tijdens uit vaart

€ 150,00 per dienst

Telefoon / Televisie / Internet
Telefoonabonnement, exclusief gesprekskosten

€ 11,25 per maand + belkosten

Internet long stay cliënten

€ 14,25

Internet revalidatie afdeling per dag

Gratis

Ziggo exclusief TV

€ 10,00

*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.

