
omschrijving kort omschrijving uitleg Tarief 2020 Verandering 

met vorig jaar

Een bijdrage voor de gemeenschappelijke uitgaven 

van de woongroep

 per woning te regelen 0

Persooenlijke spulletjes als shampoo, tandpasta, 

tandenborstel, zeep, scheerschuim en 

maandverband

 zelf regelen, zelf betalen 0

Kapper  zelf regelen, zelf betalen 0

Pedicure zonder medische verklaring  zelf regelen, zelf betalen 0

Als verhuizen je eigen keuze is  zelf regelen, zelf betalen 0

Je kamer moet daarna helemaal leeg zijn en je mag 

niks kapot achter laten

 zelf regelen, zelf betalen 0

Als de kamer niet (geheel) is leeggehaald of als er 

spullen zijn achtergebleven in de woning/kamer, dan 

kost dat geld

€ 45,25 per uur

Televisie en Radio per maand  zelf regelen, zelf betalen 0

Televisie en Internet en WiFi  zelf regelen, zelf betalen 0

Televisie en internet en Wifi en telefoon per maand  zelf regelen, zelf betalen 0

Dieetvoeding als dat je eigen keuze is  zelf regelen, zelf betalen 0

Extra eten en drinken voor eigen gebruik; 

bijvoorbeeld in eigen kamer of appartement.

 zelf regelen, zelf betalen 0

Kosten per uur Indien medewerkers met je meegaan 

of voor jou de inkopen doen kost dat geld

€ 45,25 per uur

Lunch op 

Dagbesteding

Lunch als je niet bij de Hartekamp Groep woont  zelf regelen, zelf betalen 0

Verzekering bij ongelukken, bij logeren of tijdelijke 

opname 

 zelf regelen, zelf betalen 0

Verzekering voor al je spullen, bij logeren of tijdelijke 

opname

 zelf regelen, zelf betalen 0

Verzekering bij ongelukken, bij wonen kan dat 

collectief via de Hartekamp Groep

€ 12,75 per uur

Verzekering voor al je spullen, bij wonen kan dat 

collectief via de Hartekamp Groep

€ 12,75 per uur

Iedereen moet een basis ziektekostenverzekering 

hebben. Je mag je ook aanvullend verzekeren, maar 

dat hoeft niet persé

 zelf regelen, zelf betalen 0

Naar eigen keuze kun je ook uitvaartverzekering 

nemen voor de kosten na overlijden

 zelf regelen, zelf betalen 0

Aanschaf, herstel en onderhoud van eigen 

(rolstoel)kleding en schoenen

 zelf regelen, zelf betalen 0

Eigen linnengoed  zelf regelen, zelf betalen 0

Zelf wassen met eigen spullen  zelf regelen, zelf betalen 0

De was door een externe wasserij laten doen  € 117 per maand 

De was doen met spullen van de Hartekamp Groep  € 54 per kwartaal 

De was doen met begeleiding  € 247 per kwartaal 

De was door de Hartekamp Groep laten doen  € 325 per kwartaal 

Kosten van wenselijke laatste zorg (afleggen, 

opbaren) en de begrafenis of crematie komen voor 

rekening van de cliënt. 

Nieuw aanbod: Zorg na overlijden: Hier ontzorgen we 

familie/vertegenwoordiger. Wij regelen dat de laatste 

zorg wordt gegeven en zorgen voor een rouwkamer, 

waar alle dagen plek is om te rouwen en afscheid te 

nemen. Als alles achter de rug is praten we na met 

de familie om af te ronden en af te sluiten.

452,50€                                

De geestelijke verzorging van De Hartekamp Groep 

kan de uitvaart, tegen vergoeding, voor de familie 

verzorgen. Er is dan een voorgesprek, voorbereiding 

en de uitvoer van de uitvaart

412,00€                                

Zorg na overlijden

Tarieven van diensten van de Hartekamp Groep

De Hartekamp Groep heeft extra diensten als je bij de Hartekamp Groep woont

Als je daar gebruik van maakt, dan moet je dat betalen.

Geestelijke zorg en zorg na overlijden

Persoonlijke zorg

Persoonlijke zorg

Eten en drinken

Kleding

Waskosten

verhuizen

Verzekering

TV, radio, internet, computer

Verhuizen

Eten en Drinken

Verzekeringen

Kleding en waskosten

TV, radio internet



Wanneer familie de dienst en de uitvaart graag op de 

woning wil laten plaats vinden, kan dat. Dit houdt in 

dat de woning klaar gemaakt moet worden om de 

genodigde te ontvangen (meubilair moet verplaatst 

of verwijderd worden , stoelen regelen, zo nodig 

beamer regelen voor foto presentatie enz.) Het 

schenken van koffie /thee voor of na de dienst. Na 

afloop de woning weer op orde brengen. 

226,25€                                

Zorg na overlijden


