Ruitersbos Tarievenlijst 2017
WONEN
Sleutel

CAI (kabel)aansluiting
met reguliere zenders
Telefoonabonnement
exclusief
gesprekskosten

WA en
inboedelverzekering

Ruimte huren,
bijvoorbeeld voor een
verjaardag
Logeerkamer huren
(particulier)
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bewoners zorghuis
gasten logeerkamers
huurders appartementen
De kosten voor het verliezen van een sleutel of een extra sleutel van uw voordeur zijn € 25,00
De kosten bij verlies van de sleutel van de brievenbus zijn € 12,50. (Deze regeling geldt ook voor de bewoners
van de Brahmslaan.)
Iedere kamer heeft een eigen kabelaansluiting. Hier zijn geen kosten aan
verbonden.
U kunt een telefoonabonnement
U kunt een eigen mobiele telefoon
afsluiten via KPN of een eigen
meenemen of Ruitersbos kan een
mobiele telefoon meenemen.
telefoon beschikbaar stellen.
Gesprekskosten worden
doorberekend als deze hoger zijn
dan €5,- per maand.
U kunt hiervoor aansluiten bij de
Bewoners van de Brahmslaan
collectieve verzekering van
kunnen aansluiten bij de
Ruitersbos. Kosten € 2,50 per
collectieve WA- en inboedelmaand. U kunt ook zelf een
verzekering á € 3,08 per maand.
verzekering afsluiten.
Tuinkamer: € 75,00 per dagdeel,
Huiskamer: € 50,00 per dagdeel,
catering in overleg. Meer
catering in overleg. Meer
informatie bij de receptie.
informatie bij de receptie.
€ 30,00 per dag, € 50,00 per dag voor logies met volpension. Indien een logeerkamer door twee personen
wordt bezet dan zijn de kosten als volgt: € 45,00 per nacht, € 65,00 logies met volpension.
Voor aanvullende informatie verwijzen wij u naar de brochure logeerkamers Ruitersbos 1

We raden u aan uw ziektekostenverzekering te raadplegen, soms wordt een deel van de kosten vergoed vanuit de aanvullende verzekering.
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Extra leegstand-dag
(maximum 7
kalenderdagen)
Rolstoelonderhoud
Inrichting appartement

Wassen van kleding en
linnengoed

Herstellen van kleding
en kleding labelen
Producten persoonlijke
verzorging
Inzet medewerker
technische dienst
Extra inzet medewerker
huishoudelijke dienst

€ 150,00 per extra dag 2

Door technische dienst op basis van tijdsbesteding (€ 8,75 per kwartier) en materiaalkosten.
U kunt uw appartement zelf naar
De logeerkamers zijn standaard
eigen inzicht inrichten. Als u dit
ingericht. In overleg kunt u de
niet wilt of kunt zorgt Ruitersbos
kamer persoonlijker maken door
voor een standaard inrichting,
kleine meubels of decoraties mee
inclusief linnengoed.
te nemen.
U betaalt zelf de kosten voor het wassen, drogen en strijken van uw
kleding. Het wassen van linnengoed is voor rekening van Ruitersbos.
Indien u gebruik maakt van eigen linnengoed is het reinigen voor eigen
rekening.
Voor eigen rekening.
Shampoo, tandpasta etc. zijn voor eigen rekening.
€ 35,00 per uur ((€ 8,75 per kwartier).

Extra inzet, bijvoorbeeld voor het
schoonmaken van koelkast of
magnetron, of het opruimen en
schoonmaken van uw linnenkast €
25,00 per uur.
Hulpmiddelen
Op indicatie arts: gratis. 3
Meer informatie over alle mogelijkheden via de teammanager Wonen Welzijn of bij het servicepunt.
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We raden u aan de uitvaartverzekering te raadplegen, soms wordt een deel van de kosten vergoed door de verzekeraar.
In geval er geen indicatie is afgegeven raden we u aan uw ziektekostenverzekering te raadplegen, soms worden kosten (deels) vergoed vanuit de aanvullende verzekering.
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AANVULLENDE DIENSTEN
Basispakket
Zorgalarmering

bewoners zorghuis
Geen kosten voor bewoners
zorghuis.

Masterlock
(sleutelkastje)
Meer informatie over de mogelijkheden via het servicepunt.

gasten logeerkamers
Inbegrepen in de kamerprijs
logeerkamers.

huurders appartementen
Met zorgcoördinatie: € 25,00 per
maand.
Zonder zorgcoördinatie: € 15,00
per maand.
€ 51,00 eenmalig.

PARTICULIERE ZORG
Thuiszorg persoonlijke verzorging
Thuiszorg verpleging
Fysiotherapie (incl. BTW)
Dagopvang
Vervoer dagopvang
Meer informatie over de mogelijkheden via het servicepunt.

€ 49,04 per uur
€ 72,60 per uur
Via de eerstelijn en niet via Ruitersbos: zie uw polisvoorwaarden.
€ 42,50 per dagdeel. Deze kosten zijn inclusief een (warme) maaltijd en
exclusief vervoer.
€ 5,00 per dag.

ACTIVITEITEN EN SERVICEDIENSTEN
Kapper
Schoonheidssalon
Pedicure en manicure
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Voor eigen rekening, zie prijslijst.
Voor eigen rekening, zie prijslijst.
Voor eigen rekening. Bij bepaalde aandoeningen (bijvoorbeeld bij
diabetes of reuma) komt u in aanmerking voor een vergoeding als u een
verwijzing heeft van uw arts. 4

Dit is afhankelijk van de voorwaarden van uw ziektekostenverzekering.
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Opticien
Audicien
Activiteiten georganiseerd door Ruitersbos

Uitstapjes

Consult, brillen, glazen en monturen: voor eigen rekening. 5
Consult en kosten hoorapparaat: voor eigen rekening. 6
Prijs wordt per activiteit bepaald. Een deel van de activiteiten is
kosteloos. Bewoners betalen geen bijdrage voor activiteiten die in de
huiskamers van het zorghuis worden georganiseerd.
Prijs wordt per activiteit bepaald.

ETEN EN DRINKEN
Bewoners van het zorghuis eten gratis in het restaurant. Dit is inclusief koffie en thee, en exclusief alcoholische dranken of
softdrinks.
Restaurant voorgerecht
€ 1,50
Restaurant hoofdgerecht
€ 7,00
Restaurant dessert
€ 1,25
Restaurant dagmenu compleet
€ 9,75
Voor overige tarieven restaurant en kleine kaart: zie menukaart
Koffie en thee
Gratis voor bewoners zorghuis.
€ 1,00 per consumptie voor bezoekers en voor bewoners Brahmslaan en
Boeimeerweg 4.
Eten en drinken inclusief tussendoortjes
Geen extra kosten voor bewoners zorghuis.
Dieetvoeding
Geen aanvullende kosten indien op indicatie van de arts.
Maaltijd bezoeker
Een bezoeker kan altijd mee-eten met de bewoner, in de groep of in het
eigen appartement. Kosten € 9,75 per maaltijd.
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Afhankelijk van de voorwaarden van uw ziektekostenverzekering.
Afhankelijk van de voorwaarden van uw ziektekostenverzekering.
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