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Tarieven Hartekamp Groep 2018 
 
Prijsindex personele kosten 1,5 % (OVA 2017) 
Prijsindex materiele kosten 1,5 % (CPI 2017) 
Prijsindex pers./mat. kosten 1,5 % (OVA/ CPI 2017) 
 

Jaarlijkse en maandelijkse niet-WLZ diensten 

• Zelf wassen met behulp van eigen middelen         n.v.t.   Geen kosten 

• Zelf wassen op de woning met gebruik van apparatuur en wasmiddelen van de Hartekamp Groep   € 17,25  Per maand 
(alleen mogelijk als er wasmachines op de woning aanwezig zijn) 

• Zelf wassen op de woning met gebruik van apparatuur en wasmiddelen van de Hartekamp Groep   € 78,00  Per maand 
met beperkte ondersteuning (alleen mogelijk als er wasmachines op de woning aanwezig zijn) 

• De Hartekamp Groep verzorgt de was, hetzij op de woning, hetzij middels uitbesteding aan derden. 
Dit is het maximale maandtarief (incl. btw) aan waskosten voor een cliënt, excl. evt. beheerskosten 
en kosten voor het aanbrengen van barcodes.         € 102,50 Per maand 

• Aansprakelijkheidsverzekering APV (optioneel in collectief via de Hartekamp Groep)     € 11,35  Per jaar 

• Inboedelverzekering (optioneel in collectief via de Hartekamp Groep)      € 11,35  Per jaar 

• Lidmaatschap speel-o-theek (individueel)          € 13,40  Per jaar 

• Lidmaatschap speel-o-theek (groep)          € 29,50  Per jaar 

• Lidmaatschap speel-o-theek (grootverbruiker)         € 71,00  Per jaar 

• Kosten vervoer indien passende dagbesteding op verzoek van cliënt verder dan wettelijke vergoeding  
voor dagbesteding voor volw./kind          € 1,57  Per kilometer 

• Kosten vervoer indien verder dan wettelijke vergoeding voor dagbesteding toeslag voor rolstoelgebruiker  € 1,88  Per kilometer 
 

Incidentele niet-WLZ diensten 

• Begeleidingskosten verzorgend personeel (niet WLZ)        € 43,00  Per uur 

• Ondersteuning Vastgoed (Beheer & Onderhoud)         € 51,00  Per uur 

• Inzet geestelijk verzorger           € 78,00  Per uur 

• Begeleidingskosten gedragsdeskundige (niet WLZ)        € 60,50  Per uur 

• Zwemmen in groep (recreatief met begeleiding)         € 12,75  Per uur 

• Sporten in groep (recreatief met begeleiding)         € 8,90  Per uur 

• Vaarproject (op Hartekampterrein, beschikbaar voor alle cliënten)       € 53,25  Per uur 

• Ondersteuning PC-dokter (computer, telefoon, tv en internet)       € 58,50  Per uur 

• Persoonlijke verzorgingsartikelen           Persoonlijke bijdrage 

• Extra drinken, snacks en alcoholische dranken         Persoonlijke bijdrage 

• Dieetvoeding (eigen initiatief)           Persoonlijke bijdrage 

• Lunch (voor cliënten die buiten de Hartekamp Groep wonen)       Persoonlijke bijdrage 
 
Bijdrage dagbesteding 
Eigen bijdrage voor verjaardagen, feestdagen en andere feesten voor cliënten dagbesteding     € 25,00  Per jaar 
 
Overige cliëntgebonden aanvullende diensten kun je opvragen bij het Cliënt Servicepunt (CSP) via csp@hartekampgroep.nl of 023 5101415 
De tarieven van FBBK vind je op https://www.fbbk.nl 
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