
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

Deelname aan een club, met begeleiding van een medewerker incl. materialen € 5,00 per maand

Handwerkmiddag € 1,50 per keer

Deelname oefengroep door fysiotherapeut € 3,50 per keer / € 2,50 per keer met florencepas

Deelname zitdansen € 1,50 per keer

Deelname aan het beweegprogramma FlorenceFit, 15 minuten per keer € 1,00 per keer

Deelname wandelclub € 1,00 per keer

Deelname bingo, per plankje € 2,50 per keer

AWBZ wonen 

Huren AWBZ (inkomensafhankelijke bijdrage aan het CAK) per maand

AWBZ wonen alleen op tweekamerappartement € 915,00 per maand

Huren met VPT (oud), per 1 januari, incl woonservicekosten € 540,00 per maand

Diversen

Halsalarm zusteroproep (verlies / vermissing) € 110,00

Extra verstrekking huiskamer 2e € 20,00 per maand

Extra verstrekking huiskamer BG € 15,00 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

Kwijtraken zender zonnewering € 75,00

Afwas doen van familie die is blijven staan € 7,50 per keer

Brengen, halen en opslaan tuinstoelen € 25,00 per jaar

Voordeursleutel (= gecertificeerd) € 18,50 per stuk

Kelderkast sleutel € 5,00 per stuk

Brievenbus sleutel € 5,00 per stuk

Kluissleutel € 70,00 per stuk

Voordeurtag, extra voor familie (bedrag is incl. €25,- borg) € 35,00 per stuk

Financien/Verzekeringen

Geld opnemen gratis

Acceptgiro i.p.v. automatische incasso € 2,50 per factuur

WA en brand/inboedelverzekering gratis

Hotelkamer

Hotelkamer, 006,  1 persoon € 32,50 per nacht

Hotelkamer 1 persoon met Florencepas € 29,25 per nacht

Hotelkamer 2e persoon € 15,00 per nacht

Hotelkamer annuleren minder dan 7 dagen voor aanvang 50%

Particulier wonen

Particulier wonen 1 persoon - 2 kamers € 2.245,00 per maand

Linnenpakket € 22,00 per maand

Restaurant *

Frisdrank / sappen / melk Vanaf € 1,00 per consumptie

Alcoholische dranken Vanaf € 1,50 per consumptie

Warme dranken Vanaf € 1,00 per consumptie

Cake, gebak, chocola Vanaf € 0,80

Diverse broodjes Vanaf € 0,75

Borrelhapjes Vanaf € 2,00

Soep Vanaf € 1,00

Warme maaltijd in het restaurant € 8,95 per maaltijd

Ontbijt Vanaf € 4,50

Restitutie broodgeldvergoeding € 62,28 per maand

Scheiden Wonen en Zorg

Kale Huur Scheiden van Wonen en Zorg, 1 kamer € 382,00 per maand

Energiekosten, 1 kamer € 125,12 per maand

overige woonservicekosten € 224,23 per maand

Halsalarm zusteroproep Scheiden van wonen en zorg € 75,00 per maand

Koffie en thee op appartement voor Scheiden van wonen en zorg € 36,00 per maand

Maaltijden Verzorgd wonen (vast maandbedrag) € 275,00 per maand

Maaltijd Verzorgd wonen op afname basis € 8,95 per keer

Linnenpakket € 22,00 per maand

Televisie

Abonnement Ziggo €10,50 per maand

Kosten bij Tijdelijk Verblijf

Tijdelijk verblijf particulier 1 persoons kamer (excl.zorg)(incl. warme maaltijd) € 46,00 per dag

Huur telefoon TV, excl. belkosten € 5,00 per week

Verhuur ruimten

Activiteiten Centrum € 50,00 per dagdeel

behandelruimte (pedicure/ schoonheidsspecialist) € 22,50 per dagdeel

Grote zaal/rest € 95,00 per dagdeel

Huiskamer Begane Grond € 60,00 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.


