
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

Facilitair

Schoonmaak van uw woning, 45 minuten per week €27,- per uur

Gebruik logeerkamer/ Hotelkamer: voor bewoners, wijkbewoners, medewerkers ( 1 persoon) // 2de persoon: per nacht: €15,-, /17,50,- / 5,- €35,- /40,- / 35,-

Maaltijden *

Warme maaltijd in het restaurant € 8,50

Telefoon

Telefoonabonnement, exclusief gesprekskosten € 21,00 per maand Prijzen worden voorlopig nog niet gewijzigd,

Aansluitkosten telefoon, eenmalig € 30,00 In de toekomst worden deze verzorgd door WZN, WoonZorgNederland

Zorgeloos Wonen

Huur en servicekosten

Huur 1 persoonsappartement Vanaf € 409,00

Huur 2 persoonsappartement Vanaf € 495,00

Servicekosten (voorschot) Vanaf € 150,00

Diensten

Basispakket 1 (afnemen van een basispakket is verplicht) € 227,25 per maand per persoon

7x24 aanwezigheid van een professionele medewerker

Florencepas

Alameringsabonnement

13 warme maaltijden per maand € 190,25 per maand per persoon

Basispakket 2 (afnemen van een basispakket is verplicht)

7x24 aanwezigheid van een professionele medewerker

Florencepas

Alameringsabonnement

Extra diensten

3-gangenmenu geserveerd in het restaurant (korting met ooievaarspas) € 8,95

Daghap geserveerd of af te halen in het restaurant (3x per week) (korting met ooievaarspas) € 6,00

Kant-en-klaar maaltijd verkrijgbaar vanaf (korting met ooievaarspas) € 5,95

Huur diepvries voor opslag maaltijden € 3,50 per maand

Maaltijden wekelijks afleveren op kamer € 2,50 per maand

Thema maaltijd Vanaf € 17,50 per stuk

Wassen van kleding/bed- en badlinnen via de wasserij Prijslijst wasserij

Was ophalen en terugbrengen bij appartement € 20,00 per maand

Deelname aan vereningsleven vanaf € 9,95 per maand  

Alle opvolgende activiteiten vereningsleven € 5,00 per stuk p/m

Schoonmaak woning € 27,50 per uur

Huismeester voor klusjes op appartement € 37,50 per uur

Begeleiding door professionele medewerker vanaf € 37,50 per uur

Logeerkamer incl. eindschoonmaak per persoon € 40,00 per nacht

*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.


