Tarieven van diensten van de Hartekamp Groep
De Hartekamp Groep heeft extra diensten als je bij de Hartekamp Groep zorg krijgt
Als je daar gebruik van maakt, dan moet je dat betalen.
omschrijving kort

omschrijving uitleg

Lunch op Dagbesteding

Vervoer door medewerkers

Welzijn en recreatie

Eten en Drinken
Lunch als je niet bij de Hartekamp Groep woont

BG (niet Wlz) = extra
ondersteunende
begeleiding

de vakantie

0

€ 0,29 per km

0

zelf regelen, zelf
betalen

0

0

voor jezelf

factuur van
VT&V zelf
betalen
€ 13,50 per jaar

voor een groep (factuur niet uit ECD)

€ 30 per jaar

Voor heel veel lenen (factuur niet uit ECD)

€ 72 per jaar

Vervoerskosten medewerkers
Vervoerskosten gemaakt door medewerker om cliënten
te vervoeren, worden per gereden km in rekening
gebracht bij de cliënt
Welzijn en recreatie
Deelname aan en kosten van vrijetijdsactiviteiten
(contributie, kleding, materialen, begeleiding en vervoer

BG (niet Wlz) = extra ondersteunende begeleiding (voorheen BG(niet AWBZ)
Kosten per uur indien medewerkers met je meegaan op
€ 45,25 per uur
bezoek bij…

Kosten per uur indien medewerkers met je meegaan
met recreatief sporten of zwemmen. Dit kan ook alleen
halen en brengen en/of omkleden zijn.

€ 45,25 per uur

Kosten per uur indien medewerkers met je meegaan op
een uitje. Als de locatie samen een uitje heeft dan
worden de kosten gelijk verdeeld

€ 45,25 per uur

Kosten per uur indien medewerkers met je recreatief
wandelen

€ 45,25 per uur

Kosten per uur begeleiding bij het varen. Dit is
vaaractiviteit die een medewerker van de Hartekamp
Groep organiseert.

€ 56 per uur

Kosten per uur indien er extra begeleiding van
medewerkers is tijdens feesten op de locaties.
Bijvoorbeeld bij feestdagen en andere evenementen.

€ 45,25 per uur

Kosten per uur indien medewerkers met de cliënt
individuele (overige) activiteiten ondernemen

€ 45,25 per uur

Bewonersvakantie
Het vakantieverblijf, de reis en het eten voor cliënten en
begeleiders alsmede alle uitjes aldaar
De extra kosten van begeleiding; te verdelen over de
cliënten die mee zijn. We verrekenen 4 uur per
medewerker op een heel etmaal als je bij de hartekamp
Groep woont.

Eigen bijdrage bij
dagbesteding

Soprten of zwemmen

Verandering
met vorig jaar

zelf regelen, zelf
betalen

Deelname aan en kosten van clubjes en activiteiten
georganiseerd door VT&V van de HartekampGroep
Speel-o-theek

Tarief 2020

Eigen bijdrage bij dagbesteding
een vrijwillige bijdrage voor bijvoorbeeld een uitstapje
of voor verjaardagen, feestdagen en andere feesten
op/met dagbesteding. Dagbesteding regelt dit
decentraal
Sporten en Zwemmen
Je kunt met de bewegingsagogie sporten of zwemmen
om behaalde doelen vast te houden. Ze hebben daarin
verschillende keuzes.
Wat je betaalt hangt af van hoevaak per week er gesport
of gezwommen wordt en hoe lang de activiteit duurt. Dit
kan alleen het sporten of zwemmen zijn, maar kan ook
inclusief halen/brengen zijn en/of inclusief omkleden
Je kunt met de bewegingsagogie recreatief sporten of
zwemmen. Ze hebben daarin verschillende keuzes.
Wat je betaalt hangt af van hoevaak per week er gesport
of gezwommen wordt en hoe lang de activiteit duurt. Dit
kan alleen het sporten of zwemmen zijn, maar kan ook
inclusief halen/brengen zijn en/of inclusief omkleden

samen regelen,
zelf betalen

0

€ 45,25 per uur

€ 25 per jaar

0

zwemles

Zwemles
Je betaalt zelf voor de zwemles

€ 6,80 per uur

