
Prijsindex personele kosten 2,7% (OVA 2020)

Prijsindex materiele  kosten 2% (CPI 2020)

Prijsindex pers./mat. kosten 2,5% (OVA /CPI 2020)

omschrijving kort omschrijving uitleg tarief 2021 tarief per eenheid

BG (niet Wlz) Nazorg Kosten worden in rekening gebracht voor het ontruimen door personeel van de woning, van de kamer tot een lege, schone en in originele staat 
teruggebrachte kamer. Familie/vertegenwoordiger ontvangt dan een factuur voor een aanvullende dienst op naam van de cliënt. Wanneer er kosten 
zijn gemaakt voor de afvoer van spullen worden deze doorbelast aan de familie/vertegenwoordiger op naam van de cliënt.

46,50€                                                uur 

Afvoer spullen Wanneer er kosten zijn gemaakt voor de afvoer van spullen worden deze doorbelast aan de cliënt(vertegenwoordiger) op naam van de cliënt.  Volledig doorbelast via FA 

BG (niet Wlz) Inkopen/Winkelen Indien medewerkers met de cliënt meegaan of voor de cliënt de inkopen doen. 46,50€                                                uur 

Aansprakelijkheidsverzekering Bij verblijf collectief via de Hartekamp Groep 13,75€                                      jaarbasis vooraf 
Inboedelverzekering Bij verblijf collectief via de Hartekamp Groep 16,00€                                      jaarbasis vooraf 

Waskosten Gebruik maken van externe wasserij waar de Hartekamp Groep contract mee heeft. Kosten per gewassen artikel met een plafondbedrag.Per 01-01-
2021 

127,25€                                              per maand maximale factuur 
van extern zelf betalen per 01-01-
2021 

Waskosten Gebruik maken van externe wasserij waar de Hartekamp Groep contract mee heeft. Kosten per gewassen artikel met een plafondbedrag per 01-07-
2021 

135,50€                                              per maand maximale factuur 
van extern zelf betalen per 01-07-
2021 

Waskosten Zelf wassen op de woning met gebruik van apparatuur en wasmiddelen van de Hartekamp Groep (alleen mogelijk als er wasmachines op de woning 
aanwezig zijn!)

55,50€                                      kwartaal achteraf 

Waskosten Zelf wassen op de woning met gebruik van apparatuur en wasmiddelen van de Hartekamp Groep met beperkte ondersteuning (alleen mogelijk als 
er wasmachines op de woning aanwezig zijn!)

253,25€                                    kwartaal achteraf 

Waskosten De Hartekamp Groep verzorgt de was op de woning 333,25€                                    kwartaal achteraf 

De laatste zorg Hier ontzorgen we familie/vertegenwoordiger. Wij regelen dat de laatste zorg wordt gegeven, indien gewenst met familie/vertegenwoordiger en 
richten, als dat gewenst is een rouwkamer in. We dragen zorg voor het eerste contact, ontvangst van en maken afspraken met een 
uitvaartondernemer. We zorgen er dagelijks voor dat gelegenheid is om te rouwen en afscheid te nemen en voeren eventueel samen met de 
uitvaartondernemer de dagelijkse controles van het lichaam uit. We zullen naast collega’s van andere afdelingen ook de familie/vertegenwoordigers 
van medecliënten op de hoogte brengen van het overlijden. Samen met de familie/vertegenwoordiger en de uitvaartonderneming bespreken we de 
wensen en bereiden we de dienst voor. Dit is inclusief circulaires en programmaboekjes voor tijdens de dienst en het zo nodig regelen van een 
afscheidsdienstleider. Als alles achter de rug is hebben we een nagesprek met de familie/vertegenwoordiger zijn, om af te ronden en af te sluiten.

465,00€                                              pakket 

UitvaartDHG De geestelijk verzorger (of een andere medewerker van de HartekampGroep, indien familie/vertegenwoordiger dit wenst) van de Hartekamp Groep 
verzorgt de uitvaartdienst. Dit is inclusief voorgesprek, voorbereiding en de uitvoer van de afscheidsdienst.

423,00€                                              pakket 

Uitvaart op Locatie DHG De afscheidsdienst kan op een locatie van de HartekampGroep plaatsvinden. Dit houdt in dat de woning (of andere locatie als bijvoorbeeld de aula) 
klaar gemaakt moet worden om de genodigden te ontvangen, gemiddeld tussen de 30 en 50 personen (meubilair moet verplaatst of verwijderd 
worden , stoelen regelen, servies regelen, zo nodig beamer regelen voor fotopresentatie, muziek regelen enz.) Dit is inclusief het schenken van 
koffie/thee voor of na de dienst en het na afloop de woning/locatie weer opruimen en op orde brengen. 

232,00€                                              pakket 

Vervoersverrekening Vervoerskosten gemaakt door medewerker om cliënten te vervoeren, worden per gereden km in rekening gebracht bij de cliënt 0,29€                                                   per km doorbelast 

Welzijn en recreatie door VT&V Deelname aan en kosten van clubjes en activiteiten georganiseerd door VT&V van de Hartekamp Groep per 2021 via aanvullende diensten, aanbod is in de maak in combinatie met corona-aanbod factuur  van VT&V zelf betalen 
Speel-o-theek Individueel abonnement 14,25€                                                jaarbasis vooraf 
Speel-o-theek Groep (factuur niet uit ECD) 32,00€                                                jaarbasis vooraf 
Speel-o-theek Grootverbruik (factuur niet uit ECD) 76,00€                                                jaarbasis vooraf 

BG (niet Wlz) Bezoek Kosten per uur indien medewerkers met de cliënt meegaan op bezoek bij… 46,50€                                                uur 
BG (niet Wlz) bij Sport/Zwem Kosten per uur indien medewerkers met de cliënt meegaan recreatief sporten of zwemmen. Dit kan ook alleen het halen en brengen en omkleden 

daarvoor zijn.
46,50€                                                uur 

BG (niet Wlz) Uitje Kosten per uur indien medewerkers met de cliënt mee gaan op een uitje. Als de locatie samen een uitje heeft dan worden de kosten gelijk verdeeld 
over de cliënten

46,50€                                                uur 

BG (niet Wlz) Wandelen Kosten per uur indien medewerkers met de cliënt recreatief wandelen 46,50€                                                uur 
BG (niet Wlz) Varen Kosten per uur begeleiding bij het varen. Dit is vaaractiviteit die een medewerker van DHG organiseert. 57,50 (incl 11 euro bootkosten)  uur 
BG (niet Wlz) Feest(dagen) Kosten per uur indien er extra begeleiding van medewerkers is tijdens feesten op de locaties. Bijvoorbeeld bij feestdagen en andere evenementen. 

De kosten worden gelijk verdeeld over de cliënten
46,50€                                                uur 

BG (niet Wlz) Individuele act Kosten per uur indien medewerkers met de cliënt individuele (overige) activiteiten ondernemen 46,50€                                                uur 

BG (niet Wlz) Vakantie De extra kosten van begeleiding; te verdelen over de cliënten die mee zijn. We verrekenen 4 uur per medewerker op een heel etmaal 46,50€                                                uur 

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

25,00€                                                jaarbasis vooraf 

omschrijving kort omschrijving uitleg Wie betaalt wat 
Sporten of zwemmen met de
bewegingsagogie om behaalde 
doelen
vast te houden

Sporten of zwemmen met de bewegingsagogie om behaalde doelen vast te
houden. Het abonnement hangt af van hoevaak per week er gesport of
gezwommen wordt, hoe lang de activiteit duurt, hoe groot de groep is, maar kan
ook of het inclusief halen/brengen is en/of inclusief omkleden.

 Tarief varieert per 
abonnement
van € 132,00 tot € 1121,00 per
half jaar 

half jaar vooraf

BA grp6 30 min, 1xpw 1/2 jaar 30 min zwem/sport met onderhoudsdoel in een groep van max 6, 1x per week; we rekenen met 18x per half jaar 132,00€                                             half jaar vooraf
BA grp6 45 min, 1xpw 1/2 jaar 30 min zwem/sport met onderhoudsdoel, incl omkleden in een groep van max 6, 1x per week; we rekenen met 18x per half jaar 198,00€                                             half jaar vooraf
BA BG-ind 30 min, 1xp2w 1/2 jaar 30 min zwem/sport met onderhoudsdoel, 1x per 2 weken; we rekenen met 9x per half jaar 280,00€                                             half jaar vooraf
BA grp3 30 min, 1xpw 1/2 jaar 30 min zwem/sport met onderhoudsdoel in een groep van max 3, 1x per week; we rekenen met 18x per half jaar 280,00€                                             half jaar vooraf
BA grp3 45 min, 1xpw 1/2 jaar 30 min zwem/sport met onderhoudsdoel, incl omkleden in een groep van max 3, 1x per week; we rekenen met 18x per half jaar 421,00€                                             half jaar vooraf
BA BG-ind 30 min, 1xpw 1/2 jaar 30 min zwem/sport met onderhoudsdoel, 1x per week; we rekenen met 18x per half jaar 561,00€                                             half jaar vooraf
BA BG-ind 45 min, 1xpw 1/2 jaar 30 min zwem/sport met onderhoudsdoel incl omkleden, 1x per week; we rekenen met 18x per half jaar 842,00€                                             half jaar vooraf
BA BG-ind 30 min, 2xpw 1/2 jaar 30 min zwem/sport met onderhoudsdoel, 1x per week; we rekenen met 36x per half jaar 1.121,00€                                          half jaar vooraf
BA BG-ind 60 min, 1xpw 1/2 jaar 30 min zwem/sport met onderhoudsdoel, incl omkleden/halen en brengen, 1x per week; we rekenen met 18x per half jaar 1.121,00€                                          half jaar vooraf
Recreatief Sporten of zwemmen 
met de
bewegingsagogie. Er zijn geen 
doelen
vast te houden

Recreatief sporten of zwemmen met de bewegingsagogie. Het abonnement
hangt af van hoevaak per week er gesport of gezwommen wordt, hoe lang de
activiteit duurt, maar kan ook of het inclusief halen/brengen is en/of inclusief
omkleden.

 Tarief varieert per 
abonnement
van € 43,50 tot € 374,00 per 
half
jaar 

half jaar vooraf

RecrZwemG 30min strippenkaart
Recreatief zwemmen 5x 30 min. Strippenkaart wordt per keer afgetekend. De kaart wordt 1x van te voren in rekening gebracht. Voordeel is dat 
groepen op een gereserveerde tijd met verschillende cliënten kunnen komen zwemmen.

36,00€                                               
 per strippenkaart 

RecrSportG 30min 1xp2w 1/2 jaar Recreatief sporten 30 min, 1x per 2 weken, we rekenen met 9x per half jaar 43,50€                                               half jaar vooraf
RecrZwemG 30min 1xp2w 1/2 jaar Recreatief zwemmen 30 min, 1x per 2 weken, we rekenen met 9x per half jaar 62,75€                                               half jaar vooraf
RecrSportG 30min 1xpw 1/2 jaar Recreatief sporten 30 min, 1x per week, we rekenen met 18x per half jaar 87,00€                                               half jaar vooraf
RecrZwemG 30min 1xpw 1/2 jaar Recreatief zwemmen 30 min, 1x per week, we rekenen met 18x per half jaar 125,00€                                             half jaar vooraf
RecrSportG 45min 1xpw 1/2 jaar Recreatief sporten 30 min, incl omkleden, 1x per week, we rekenen met 18x per half jaar 130,00€                                             half jaar vooraf
RecrSportG 30min 2xpw 1/2 jaar Recreatief sporten 30 min, 2x per week, we rekenen met 36x per half jaar 174,00€                                             half jaar vooraf
RecrSportG 60min 1xpw 1/2 jaar Recreatief sporten 30 min, incl omkleden en halen en brengen, 1x per week, we rekenen met 18x per half jaar 174,00€                                             half jaar vooraf
RecrZwemG 45min 1xpw 1/2 jaar Recreatief zwemmen 30 min, incl omkleden, 1x per week, we rekenen met 18x per half jaar 187,00€                                             half jaar vooraf
RecrZwemG 30min 2xpw 1/2 jaar Recreatief zwemmen 30 min, 2x per week, we rekenen met 36x per half jaar 250,00€                                             half jaar vooraf
RecrSportG 45min 2xpw 1/2 jaar Recreatief sporten 30 min, incl omkleden, 2x per week, we rekenen met 36x per half jaar 261,00€                                             half jaar vooraf
RecrSportG 60min 2xpw 1/2 jaar Recreatief sporten 30 min, incl omkleden en halen en brengen, 2x per week, we rekenen met 36x per half jaar 347,00€                                             half jaar vooraf
RecrZwemG 45min 2xpw 1/2 jaar Recreatief zwemmen 30 min, inclusief omkleden, 2x per week, we rekenen met 36x per half jaar 374,00€                                             half jaar vooraf

Lesgelden (onlosmakelijk 
verbonden aan zwemles)

Dit zijn de kosten voor de zwemles zelf. De begeleiding is over het algemeen zorginzet en wordt bij zorgkantoor of gemeente gedeclareerd. 7,15€                                                   uur 

Hulp bij (her)indicatieaanvraag WLZ Onderzoek basis (op basis van schriftelijke info) 159,00€                                              Pakket
Als de cliënt in zorg komt/blijft bij 
de Hartekamp Groep draagt de 
Hartekamp Groep de kosten van 
deze ondersteuning  

Hulp bij (her)indicatieaanvraag WLZ Onderzoek uitgebreid (met huisbezoek). 264,00€                                              Pakket
Als de cliënt in zorg komt/blijft bij 
de Hartekamp Groep draagt de 
Hartekamp Groep de kosten van 
deze ondersteuning  

Kleding en waskosten

Geestelijke zorg en zorg na overlijden

Voor alle clienten in zorg bij DHG
Vervoerskosten medewerkers

Welzijn en recreatie

Tarieven aanvullende diensten 2021

Appartement / kamer 

Alleen voor Wonen

Eten en Drinken

Verzekeringen

Eigen bijdrage bij dagbesteding

Sporten en Zwemmen

Zwemles

Indicatie/beschikking nodig

BG (niet Wlz) = extra ondersteunende begeleiding (voorheen BG(niet AWBZ)

Bewonersvakantie


