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Inleiding/ leeswijzer 
 
 

In deze brochure lichten we toe wie wat betaalt bij verblijf, of andere afname van zorg, bij 
de Hartekamp Groep. Bij elk onderwerp tref je onderstaande indeling: 
 
De Hartekamp Groep verzorgt en betaalt 
Per onderwerp staat vermeld wat de Hartekamp Groep verzorgt en betaalt op basis van 
de zorgwetten*.  
 
De cliënt/ vertegenwoordiger regelt en betaalt zelf  
Er zijn zaken die iedere cliënt zelf moet regelen en zelf moet betalen. De tarieven zijn 
gepubliceerd op de website (ook in cliëntversie beschikbaar).  
 
Aanvullende diensten: Hartekamp Groep kan regelen / cliënt betaalt 
De Hartekamp Groep biedt ook extra aanbod aan, de aanvullende diensten. Daar kan 
elke cliënt gebruik van maken. De Hartekamp Groep kan dit voor je regelen. Bij afname 
van een aanvullende dienst, brengen we dat bij de cliënt in rekening.  
 
 
 
Sommige aanvullende diensten zijn alleen van toepassing voor cliënten die bij ons 
wonen. 
 
De tarieven zijn als bijlage aan de brochure toegevoegd en zijn gepubliceerd op de 
website (op website ook in cliëntversie beschikbaar): 
https://hartekampgroep.nl/over-ons/praktische-informatie/wie-betaalt-wat/. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Bronnen:  
https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/verblijf-in-een-instelling-wlz 
https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/verblijf-in-een-instelling-wlz/overige-voorzieningen 
https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/aanvullende-zorg-bij-verblijf-met-behandeling-wlz  

https://hartekampgroep.nl/over-ons/praktische-informatie/wie-betaalt-wat/
https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/verblijf-in-een-instelling-wlz
https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/verblijf-in-een-instelling-wlz/overige-voorzieningen
https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/aanvullende-zorg-bij-verblijf-met-behandeling-wlz
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(Her)indicatievraag 
 
Het Centrum Indicatiestelling Zorg (ICZ) bepaalt welke indicatie een cliënt krijgt.  
Meer informatie vind je  op www.ciz.nl/aanvraag-doen 
 
 

Hartekamp Groep zorgt 
voor en betaalt 

Cliënt/vertegenwoordiger  
regelt en betaalt zelf 

Aanvullende diensten: 
Hartekamp Groep kan 
regelen / cliënt betaalt 

Kosten voor aanvragen 
indicatie  
wanneer cliënt in zorg komt/ 
blijft.  
Ook voor her-aanvragen 
beschikkingen Wmo en 
Jeugdwet.  

 Onderzoek basis: 
Cliëntadviseurs van Cliënt 
Service Punt van de Hartekamp 
Groep  kunnen helpen bij 
aanvraag indicatie.  
Op basis van actuele 
schriftelijke informatie 
onderzoeken zij of cliënt in 
aanmerking komt voor een 
indicatie  

  Uitgebreid onderzoek met 
huisbezoek 

 
  

http://www.ciz.nl/aanvraag-doen
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Wonen 
 

Hartekamp Groep zorgt voor 
en betaalt 

Cliënt/vertegenwoordiger  
regelt en betaalt zelf 

Aanvullende diensten: 
Hartekamp Groep kan 
regelen / cliënt betaalt 

Standaard inrichting van 
kamer/ appartement: 
Vloerbedekking, gordijnen, 
lampen, bed, tafel, stoel, linnenkast 
(2-deurs), matras.  
We zorgen ook voor een 
standaard aan linnengoed zoals 
dekbed, beddengoed, 
handdoeken en theedoeken en 
schoonmaakspullen. 
Schilderen van één wand in 
gewenste kleur bij definitieve 
plaatsing. 

Verdere aankleding van 
kamer/ appartement  
Wel in overleg met Hartekamp 
Groep in verband met 
brandveiligheid-, hygiëne- en 
arbo-eisen. 

 

 

Aanpassing meubilair als dat 
nodig is voor de kwaliteit van de 
zorg 
bijv. handgrepen, aangepast bed 

Aanschaf en reparaties van 
afwijkende inrichting 

 

Kosten opknappen kamer 
door afdeling Huisvesting. 
Het kan zijn dat gebruik wordt 
gemaakt van al eerder gebruikt 
meubilair Indien nog functioneel, 
gaan wij voor duurzaam gebruik.   

Opknappen van de kamer 
buiten de basisinrichting. 
Wel in overleg met Hartekamp 
Groep in verband met 
brandveiligheid-, hygiëne- en 
arbo-eisen. 

 

Persoonlijk alarm indien nodig   

Bij zelfstandig koken: 
(inductie)kookplaat en 
tafelmodel koelkast 

  

Onderhoud kamer/ 

appartement:  
Onderhoud en reparaties van 
appartement of vaste installaties 
en meubilair die eigendom zijn 
van de Hartekamp Groep. 
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Wonen (vervolg) 
 

Hartekamp Groep zorgt 
voor en betaalt 

Cliënt/vertegenwoordiger  
regelt en betaalt zelf 

Aanvullende diensten: 
Hartekamp Groep kan 
regelen / cliënt betaalt 

Verhuiskosten als verhuizing 
op verzoek van de Hartekamp 
Groep is 

Verhuiskosten als verhuizing 
op eigen verzoek is 
Oplevering oude kamer binnen  
5 dagen (leeg, schoon en in 
originele staat). Herstelkosten en 
kosten afvoer afval zijn voor 
rekening van de cliënt. 

Begeleidingsuren voor 
nazorg: 
Kosten die gemaakt worden om 
kamer in oude staat te 
herstellen na verhuizing cliënt 
(ter beoordeling aan afdeling 
huisvesting). 

 Ontruimen van de kamer na 
overlijden 
De familie/vertegenwoordiger 
draagt binnen 5 werkdagen na 
de uitvaart zorg voor het 
ontruimen tot een lege, schone 
en in originele staat 
teruggebrachte kamer en voor 
de afvoer van spullen. 

Begeleidingsuren voor 
nazorg: 
Indien de kamer niet of 
onvoldoende in oude staat is 
teruggebracht (ter beoordeling 
aan afdeling huisvesting) 
worden de herstelkosten en 
afvoerkosten van afval na 
overlijden cliënt doorbelast aan 
de erven. 

Tuin en terras 
Aanleg en onderhoud 
bestrating, afrastering, hekwerk 
en beplanting. 

Tuin en terras 
Aanschaf en onderhoud extra 
planten, tuinmeubilair enz. 

 

Energiekosten 

Gas, water en licht. Ook extra 
energiekosten zoals opladen 
scootmobiel of andere 
hulpmiddelen. 

  

Televisie, telefoon en internet 
in gemeenschappelijke ruimte 
Regelen mogelijkheid 
aansluiting voor tv en/of 
internet op eigen kamer. 

Televisie, telefoon en internet 
op eigen kamer 
Ook aansluitkosten 
abonnementen en 
gesprekskosten zijn voor 
rekening cliënt. 
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Verzekeringen 
 

Hartekamp Groep zorgt 
voor en betaalt 

Cliënt/vertegenwoordiger  
regelt en betaalt zelf 

Aanvullende diensten: 
Hartekamp Groep kan 
regelen / cliënt betaalt 

Verzekering opstal en 
inventaris 
voor zover de Hartekamp Groep 
eigenaar is 

  

 Verzekering aansprakelijkheid 
en inboedel  
• Cliënten onder 18 jaar via 

ouders/ wettelijk 
vertegenwoordiger 

• Cliënten die bij de Hartekamp 
Groep wonen of logeren 
regelen zelf verzekering 

Aansprakelijkheids- en/ of 
inboedelverzekering 
Cliënten ouder dan 18 jaar die 
bij de Hartekamp Groep wonen 
kunnen gebruik maken van de 
collectieve verzekeringen voor 
inboedel en aansprakelijkheid  
(2023: € 17,- per jaar) 

 Ziektekostenverzekering* 
Verplicht af te sluiten 

 

 Aanvullende 
ziektekostenverzekering** 

 

 Overlijdens- of 
uitvaartverzekering 
keuze van de cliënt / 
vertegenwoordiger 

 

 
* Eigen risico 
Elke ziektekostenverzekering kent een eigen risico. Wij adviseren  het eigen risico niet verhoogd af te sluiten. 
Een verhoogd eigen risico kan bij bijvoorbeeld opname in het ziekenhuis tot extra hoge kosten leiden.  
Medisch vervoer met een ambulance wordt vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Er geldt 
geen eigen bijdrage voor ambulancevervoer. Dit vervoer telt wel mee voor het verplicht eigen risico.  
 

**Aanvullende ziektekostenverzekering 
Een aanvullende ziektekostenverzekering is niet verplicht en bij wonen mét behandeling meestal ook niet 
nodig. Zie behandeling pg 11. De cliënt(vertegenwoordiger) heeft hier een eigen verantwoordelijkheid.  
Een aanvullende verzekering kan raadzaam zijn voor bijvoorbeeld: 

• Alternatieve behandelingen  
• Speciale tandheelkundige behandelingen. De tandarts kan hierover adviseren 
• Cliënten die wonen op ZZP VG 1 en 2. Hier zit geen behandeling bij ingesloten.  
• Voor cliënten die in zorg zijn met behandeling ergotherapie op onze kindcentra.  

In de basisverzekering is maximaal 40 kwartier (10 uur) ergotherapie per jaar opgenomen.  
In sommige aanvullende verzekeringen kan extra ergotherapie vergoed worden. Bij overschrijding 
van deze uren ontvang je vanuit de Hartekamp Groep een factuur die je zelf betaalt. 
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Voeding 
 

Hartekamp Groep zorgt 
voor en betaalt 

Cliënt/vertegenwoordiger  
regelt en betaalt zelf 

Aanvullende diensten: 
Hartekamp Groep kan 
regelen / cliënt betaalt 

Ontbijt, lunch en warme 
maaltijd voor cliënten die 
wonen bij de Hartekamp Groep 

Extra eten en drinken voor 
eigen gebruik 

 

Begeleiding inkopen/ 
winkelen 
Zie hieronder onder 
‘begeleiding’ 

Dieetvoeding en/of 
aanvullende supplementen op 
medische indicatie 

Dieetvoeding en/of 
aanvullende supplementen 
zonder medische verwijzing 

 

 Lunch op dagbesteding voor 
cliënten die niet bij de 
Hartekamp Groep wonen  

 

 

Begeleiding 
 

Hartekamp Groep zorgt 
voor en betaalt 

Cliënt/vertegenwoordiger  
regelt en betaalt zelf 

Aanvullende diensten: 
Hartekamp Groep kan 
regelen / cliënt betaalt 

Activiteiten om cliënt te 
ondersteunen in persoonlijk 
leven en bij structuur 
aanbrengen en houden  
Incl. toezicht en nabije zorg 

  

Begeleiden cliënt naar arts of 
therapeut 
Hartekamp Groep is 
verantwoordelijk voor coördinatie 
totale zorg* voor cliënten die bij 
ons wonen.  
Hulp kan gevraagd worden van 
netwerk of vrijwilligers. 

Het vervoer naar en van een 
ziekenhuis, zorgverlener of 
instelling, (tand)arts of 
andere reguliere zorg 
In sommige gevallen vergoedt 
de zorgverzekeraar het vervoer 
per ambulance. 

Reiskostendeclaratie: 
gereden km met cliënt 

 
*geldt niet voor zorg waarvan effectiviteit onvoldoende vaststaat, zoals alternatieve geneeswijzen of 
wanneer gekozen wordt voor behandelzorg buiten de Hartekamp Groep die de Hartekamp Groep ook 
aanbiedt. 
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Begeleiding (vervolg) 
 

Hartekamp Groep zorgt 
voor en betaalt 

Cliënt/vertegenwoordiger  
regelt en betaalt zelf 

Aanvullende diensten: 
Hartekamp Groep kan 
regelen / cliënt betaalt 

  Begeleiding die extra wordt 
geboden en géén deel uitmaakt 
van het zorgplan van de cliënt.  
Kosten voor gebruik van een 
taxi vallen hier buiten.  
De verschillende soorten 
begeleiding hebben hetzelfde 
tarief.  
In 2023 is dat € 50,17 per uur. 

Begeleiding bij recreatieve en 
sociale activiteiten  
als de inzet past binnen het 
zorgplan 

Kosten van het uitje Begeleiding mee op inkopen 
doen/ winkelen, uitje, visite, 
recreatief wandelen en 
individuele activiteiten 

Gebruikelijke Wlz-zorg tijdens 
vakantie 

Vakantie, reis en uitjes op 
vakantie 

Begeleiding mee op vakantie 
Extra kosten van de begeleiding 
verdeeld over de cliënten die 
mee zijn.  Standaard wordt 4 uur 
per medewerker per etmaal 
verrekend. 

  Begeleiding bij 
sport/zwemmen 
Kan ook alleen 
halen/brengen/omkleden zijn 

  Begeleiding bij feest(dagen) 
Inzet extra begeleiding tijdens 
feesten op locaties, bij 
feestdagen en andere 
evenementen. Kosten worden 
gelijk verdeeld over aanwezige 
cliënten. 
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Persoonlijke verzorging 
 

Bij persoonlijke verzorging gaat het om het ondersteunen of overnemen van zelfzorg bij 
mensen met een aandoening of beperking.  
 

Hartekamp Groep zorgt voor 
en betaalt 

Cliënt/vertegenwoordiger  
regelt en betaalt zelf 

Aanvullende diensten: 
Hartekamp Groep kan 
regelen / cliënt betaalt 

Verzorgingsproducten  
die nodig zijn voor de zorg zoals 
toiletpapier, natte doekjes en 
handschoenen  

Persoonlijke 
verzorgingsproducten  
zoals shampoo, tandpasta, 
tandenborstel, zeep, 
scheerschuim en 
maandverband 

 

Voetverzorging 
Zoals nagels knippen 
Pedicure met medische verwijzing 

Pedicure zonder medische 
verwijzing 

 

Incontinentiemateriaal op 
voorschrift van de arts voor 
cliënten met ZZP 3 t/m 8 VG 

Incontinentiemateriaal zonder 
voorschrift van de arts voor 
cliënten met ZZP 1 en 2 
Wellicht wordt dit (deels) 
vergoed door 
ziektekostenverzekering 

 

Haarverzorging  
zoals wassen, drogen en 
kammen 

Kapper  
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Behandeling 
 

De behandeldienst van de Hartekamp Groep bestaat uit het medisch team, het psychosociaal 
team en het paramedisch team. Daarnaast zijn er verschillende vaktherapeuten. Meer informatie 
over behandeling bij de Hartekamp Groep staat op de website van de Hartekamp Groep: 
https://hartekampgroep.nl/ondersteunen/diagnostiek-en-behandeling/ 

Cliënten die bij de Hartekamp Groep wonen hebben in principe een huisarts die verbonden is aan 
de Hartekamp Groep. De huisarts valt onder de basiszorg. Bij cliënten die wonen bij de Hartekamp 
Groep met ZZP 3 t/m 8 VG valt de huisartsenzorg onder de aanspraak van de Wlz. 

Facturen van huisartsen/ paramedici/ apotheken buiten de Hartekamp Groep kunnen worden 
ingediend bij de financiële afdeling van de Hartekamp Groep: crediteuren@hartekampgroep.nl. 
Tandartsen declareren zelf bij zorgverzekering of zorgkantoor. 

Hartekamp Groep zorgt voor 
en betaalt 

Cliënt/vertegenwoordiger  
regelt en betaalt zelf 

Aanvullende diensten: 
Hartekamp Groep kan 
regelen / cliënt betaalt 

Behandeling  
Voor cliënten die bij ons wonen op 
een ZZP 3 t/m 8 VG 

  

Tandarts voor cliënten die bij 
ons wonen op een ZZP 3 t/m 8 
VG 
Soms is de vergoeding beperkt, 
bespreek de mogelijkheden met 
de tandarts 

Tandarts voor overige cliënten 
• Cliënt kiest zelf al dan niet voor 

aanvullende verzekering 
• Voor cliënten met ZZP1 of 2 kan 

de tandarts bijzondere 
tandheelkunde aanvragen bij 
de zorgverzekering van de 
cliënt. Indien toegekend 
betalen cliënten hiervoor eigen 
risico. 

 

Apotheek 
De cliënt krijgt bij verblijf en 
behandeling alle benodigde 
medicijnen, als deze zijn 
voorgeschreven met een 
medisch doel*. 

  

 
*  Hieronder vallen ook:  

• Medicijnen die losstaan van ziekte of beperking 
• Dieetvoeding en/of aanvullende supplementen op medische indicatie  
• Medicijnen die niet in geneesmiddelenvergoeding-systeem staan en dus niet onder basisverzekering 

(Zvw) vallen 
 

https://hartekampgroep.nl/ondersteunen/diagnostiek-en-behandeling/
mailto:crediteuren@hartekampgroep.nl
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Behandeling (vervolg) 
Hartekamp Groep zorgt voor 
en betaalt 

Cliënt/vertegenwoordiger  
regelt en betaalt zelf 

Aanvullende diensten: 
Hartekamp Groep kan 
regelen / cliënt betaalt 

Bewegingsagogie 
(ontwikkelingsgericht) 
Na verwijzing door 
gedragswetenschapper of 
huisarts. 

 Diverse beweeg- en 
zwemprogramma’s* 
• Bewegingsstimulering 

(individueel en in groepje) 
• Zwemles ABC 

Kosten bestaan uit lesgeld en 
begeleidingskosten 

• Vrij zwemmen (met jaarkaart 
of strippenkaart) 

• Sportclub HartBeat  
• Personal Hartbeat training 
• HartBeat worskhops 
• Shantala massage 
• Wensaanbod 

bewegingsagogie 

Muziektherapie 
Ontwikkelingsgericht en 
handelingsgerichte 
muziektherapie na verwijzing van 
een gedragswetenschapper en/of 
(huis)arts. 

 Diverse muziekprogramma’s* 
• Muziektherapie Aanvullend 
• Muziek Bandrepetitie en 

coaching 
• Muziek Workshop cliënt 
• Wensaanbod muziektherapie 
• Workshop voor begeleider(s) 

* Meer informatie vind je op de website : https://hartekampgroep.nl/ondersteunen/diagnostiek-en-
behandeling/ 
 

Geestelijke verzorging  
Hartekamp Groep zorgt voor 
en betaalt 

Cliënt/vertegenwoordiger  
regelt en betaalt zelf 

Aanvullende diensten: 
Hartekamp Groep kan 
regelen / cliënt betaalt 

Geestelijke verzorging 
De Hartekamp Groep biedt 
geestelijke verzorging aan alle 
cliënten die bij ons wonen. 

  

 
Zie https://hartekampgroep.nl/ondersteunen/diagnostiek-en-behandeling/geestelijke-verzorging/ 
voor meer informatie  

https://hartekampgroep.nl/ondersteunen/diagnostiek-en-behandeling/
https://hartekampgroep.nl/ondersteunen/diagnostiek-en-behandeling/
https://hartekampgroep.nl/ondersteunen/diagnostiek-en-behandeling/geestelijke-verzorging/
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Zorg na overlijden 
 

Hartekamp Groep zorgt voor 
en betaalt 

Cliënt/vertegenwoordiger  
regelt en betaalt zelf 

Aanvullende diensten: 
Hartekamp Groep kan 
regelen / cliënt betaalt 

Zorg na overlijden 
De Hartekamp Groep zorgt voor 
schouwen en gereedmaken voor 
transport na overlijden cliënt die 
bij ons woont. 
 
Na overlijden neemt de 
begeleiding direct contact op met 
de nabestaanden over de wensen 
rondom de uitvaart. 

Begrafenis of crematie en 
kosten uitvaartondernemer 
Advies: vraag om 
gespecificeerde factuur, zodat 
gemaakte kosten (eventueel 
met aanvullend aanbod 
Hartekamp Groep) inzichtelijk 
blijft 

Aanvullend aanbod na 
overlijden*: 
• De laatste zorg 
• Uitvaartdienst Hartekamp 

Groep 
• Uitvaartdienst op locatie 

Hartekamp Groep 
• Combinatie van 

bovenstaande  

 
* De Hartekamp Groep biedt drie pakketten die afzonderlijk of gecombineerd afgenomen kunnen worden. 
De laatste zorg:  
Hierin worden de volgende zaken geregeld om de familie/vertegenwoordigers te ontzorgen: 

• Verlenen van laatste zorg, indien gewenst met familie/vertegenwoordiger.  
• Inrichten van rouwkamer en gelegenheid bieden om afscheid te nemen 
• Contacten en afspraken maken met de uitvaartondernemer  
• Informeren medecliënten, hun netwerk en afdelingen, van de Hartekamp Groep.  
• Samen met  familie/vertegenwoordiger en  uitvaartonderneming de wensen en mogelijkheden 

bespreken 
• Uitvaartdienst voorbereiden inclusief circulaires en programmaboekjes. 
• Nagesprek na de uitvaartdienst met de familie/vertegenwoordiger om af te ronden en af te sluiten.  

 
Uitvaartdienst Hartekamp Groep:  
De geestelijk verzorger verzorgt de uitvaartdienst of een andere medewerker van de Hartekamp Groep, 
indien familie/ vertegenwoordiger dit wenst.  
Dit is inclusief voorgesprek, voorbereiding en uitvoering van de uitvaartdienst. 
 
Uitvaartdienst op locatie Hartekamp Groep: 
De uitvaartdienst kan op een locatie van de Hartekamp Groep plaatsvinden. Dit houdt in dat de woning (of 
andere locatie zoals bijvoorbeeld de aula) klaargemaakt wordt om de genodigden te ontvangen. Dit is 
inclusief het schenken van koffie/thee voor of na de uitvaartdienst en het na afloop de woning/locatie weer 
opruimen en op orde brengen. 
 
Factuur aan erven 
Wanneer een cliënt overlijdt en een bewindvoerder had, dan eindigt de taak van bewindvoering op de dag 
van het overlijden. Alle facturen die de Hartekamp Groep nog verstuurt, zijn gericht aan de erven van de 
cliënt die zorgdragen voor de afwikkeling. 
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Hulpmiddelen 
 

Hartekamp Groep zorgt voor 
en betaalt 

Cliënt/vertegenwoordiger  
regelt en betaalt zelf 

Aanvullende diensten: 
Hartekamp Groep kan 
regelen / cliënt betaalt 

Algemene hulpmiddelen voor 
cliënten die bij de Hartekamp 
Groep wonen 
Kunnen door meerdere mensen 
gebruikt worden. Bijv. hoog-/ 
laagbedden, tillift en douchestoel. 

  

Persoonsgebonden 
hulpmiddelen met indicatie 
door paramedicus 
Per geval beoordeeld door 
zorgkantoor. 

Persoonsgebonden 
hulpmiddelen voor cliënten 
die niet bij de Hartekamp 
Groep wonen 
Wellicht kun je beroep doen op 
Zvw* of Wmo afhankelijk van 
soort hulpmiddel. 

 

Individuele 
mobiliteitshulpmiddelen voor 
cliënten die bij de Hartekamp 
Groep wonen 
Bijv. rolstoel, aangepaste fiets etc. 

Individuele 
mobiliteitshulpmiddelen voor 
cliënten die niet bij de 
Hartekamp Groep wonen 
Wellicht kun je beroep doen op 
Zvw of Wmo afhankelijk van 
soort hulpmiddel. 

 

 Hulpmiddelen die niet 
gerelateerd zijn aan de 
handicap van de cliënt  
Wellicht kun je beroep doen op 
Zvw of Wmo afhankelijk van 
soort hulpmiddel. Voor reparatie 
kun je meestal een beroep doen 
op financiering vanuit de Zvw of 
de Wmo. 

 

 Hulpmiddelen die nodig zijn 
voor werk en studie vallen 
onder de Wet Werk en inkomen 
naar arbeidsvermogen (Wia), 
gaat via  het UWV.  

 

* Zvw = Zorgverzekeringswet en Wmo = Wet maatschappelijke ondersteuning 
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Kleding en linnengoed 
 

Hartekamp Groep zorgt voor 
en betaalt 

Cliënt/vertegenwoordiger  
regelt en betaalt zelf 

Aanvullende diensten: 
Hartekamp Groep kan 
regelen / cliënt betaalt 

 Eigen kleding Merken van eigen kleding 
Om het zoekraken van kleding 
te voorkomen is het merken van 
kleding met barcode labels 
verplicht. 

Speciale kleding en 
herstelkosten die gerelateerd 
zijn aan de aandoening van de 
cliënt 
zoals krabpakken, scheurpakken 
(maximaal twee per jaar). 

  

Orthesejas voor cliënten met 
zit-orthese 
(1x per twee jaar) 

  

Aanschaf en onderhoud van 
orthopedische schoenen  
op voorschrift arts en vervaardigd 
door gekwalificeerd orthopedisch 
schoentechnicus. 
Ook Inlays / steunzolen die 
onderdeel zijn van de 
orthopedische schoenen vallen 
onder de vergoeding. 

  

Linnengoed (platgoed) 
voor algemeen gebruik, zoals 
handdoeken, theedoeken, 
vaatdoeken, beddengoed. 

Aanschaf van eigen bed- en 
linnengoed 
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Waskosten* 
 

Hartekamp Groep zorgt voor 
en betaalt 

Cliënt/vertegenwoordiger  
regelt en betaalt zelf 

Aanvullende diensten: 
Hartekamp Groep kan 
regelen / cliënt betaalt 

Linnengoed 
Wassen van linnengoed 
(platgoed) voor algemeen 
gebruik, zoals handdoeken, 
theedoeken, vaatdoeken, 
beddengoed. 
Dit is inclusief de waskosten van 
persoonlijk bedtextiel, badtextiel 
en keukentextiel. 

Wassen eigen kleding 
Ondergoed en bovenkleding 

• Cliënt wast zelf eigen 
kleding met apparatuur en 
wasmiddelen van de 
Hartekamp Groep 

• Cliënt wast eigen kleding 
met apparatuur en 
wasmiddelen van de 
Hartekamp Groep en krijgt 
beperkte ondersteuning 

• De Hartekamp Groep 
verzorgt de was op de 
woning 

Alleen mogelijk als er 
wasmachines op de woning 
aanwezig zijn 

 Wassen via externe wasserij 
De was wordt gehaald en 
gebracht.  
De verrekening van de factuur 
van deze externe wasserij gaat 
via een afgegeven machtiging 
rechtstreeks naar de cliënt.  
Kosten worden berekend per 
gewassen artikel met een 
plafondbedrag* per maand. 

 

 
* Plafondbedrag 
De centrale vertegenwoordigers raad (cvr) en de Hartekamp Groep spreken jaarlijks een maximum bedrag 
af wat maandelijks aan de cliënt gefactureerd mag worden. Dit heet het plafondbedrag en is inclusief 21% 
BTW.    
Als de kleding vanwege de aandoening van de cliënt vaker verschoond moet worden dan de normale 
frequentie (we volgen het Nibud hierin), of als de kleding door de Hartekamp Groep is verstrekt, dan kunnen 
de maandelijkse waskosten boven het afgesproken plafondbedrag komen De extra waskosten boven het 
plafondbedrag komen ten laste van de Wlz, ten laste van de Hartekamp Groep. 
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Eigen bijdrage (niet zorg gerelateerd) 
 

Hartekamp Groep zorgt voor 
en betaalt 

Cliënt/vertegenwoordiger  
regelt en betaalt zelf 

Aanvullende diensten: 
Hartekamp Groep kan 
regelen / cliënt betaalt 

 Eigen bijdrage bij wonen 
Cliënten die wonen op een 
groepswoning betalen een 
bijdrage voor de 
gemeenschappelijke uitgaven 
van de groep. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om een bijdrage 
voor extra’s op de woning tijdens 
weekenden of feestdagen.  
Het bedrag wordt per woning 
afgesproken. 

 

  Eigen bijdrage bij 
dagbesteding 
Cliënten die gebruikmaken van 
dagbesteding betalen veelal 
een vrijwillige bijdrage voor 
bijvoorbeeld een uitstapje of 
voor verjaardagen, feestdagen 
en andere feesten op/met 
dagbesteding. 

 Zak- en kleedgeld 
Het bedrag wordt per cliënt 
afgesproken en vastgelegd in 
het bestedingsoverzicht van 
cliënten. 
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Welzijn en recreatie 
 

Vrije tijd en Vrijwilligers Hartekamp Groep 
Het team VTenV (Vrijetijd en Vrijwilligers) van de Hartekamp Groep coördineert en organiseert 
clubs en activiteiten voor cliënten die niet deel kunnen of willen nemen aan het reguliere 
activiteitenaanbod in de maatschappij. Om dit te realiseren worden vele vrijwilligers ingezet. 
Afname van de vrijetijdsbesteding betaalt de cliënt zelf. 
 

Vrijwilligers                                                                                                                           
Voor vrijwilligers op de woning en/of maatjes regelt VTenV werving, matching en coördinatie. 

Hartekamp Groep zorgt voor 
en betaalt 

Cliënt/vertegenwoordiger  
regelt en betaalt zelf 

Aanvullende diensten: 
Hartekamp Groep kan 
regelen / cliënt betaalt 

 Eigen vrijetijdsbesteding 
buiten de Hartekamp Groep 

Vrijetijdsbesteding* 
Voor deelname aan activiteiten 
en clubs worden kosten in 
rekening gebracht.  
Daarvan worden de materialen, 
artiest(en), aankleding, 
versnaperingen en verdere 
organisatie betaald. 

  Organiseren van 
themafeesten als Sinterklaas, 
koningsdag, kerst, carnaval en 
andere jaarlijkse activiteiten 
Organiseren clubs  
waar cliënten lid van kunnen 
worden. 
Organiseren van optredens 
en bingoavonden, waar 
cliënten lid van kunnen worden. 

  Begeleiding mee op uitje 
Als begeleiding niet door familie 
of vrijwilliger mogelijk is 

  Speel-o-theek 
Lenen van materialen en 
spellen.  
Individueel lidmaatschap van 
een cliënt van de Hartekamp 
Groep 

* Het volledige aanbod staat in de tarievenoverzichten in de bijlage en op de agenda op de website van de 
Hartekamp Groep.   

https://hartekampgroep.nl/agenda/
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Bijlage: tarieven aanvullende diensten 
 

Tarieven aanvullende diensten de Hartekamp Groep 2023 
voor cliënten die wonen bij de Hartekamp Groep    

Korte omschrijving Kosten aanvullende 
dienst per 

Tarief 
2023 

Verzekeringen 

Aansprakelijkheidsverzekering jaar € 17,00  

Inboedelverzekering jaar € 17,00 
Geestelijke verzorging en zorg na overlijden 

De laatste zorg pakket € 501,65  
Uitvaart Hartekamp Groep pakket € 456,35  

Uitvaart op Locatie Hartekamp Groep pakket € 250,29  

Kleding en waskosten 

Waskosten van externe wasserij waar de Hartekamp Groep 
contract mee heeft (Newasco).  Kosten worden gefactureerd 
per gewassen artikel.  
Getoond tarief is het plafondbedrag (per maand) 

Factuur van extern, 
zelf betalen incl. BTW 
per maand 

€ 152,13  

Factuur van extern, 
zelf betalen excl. BTW 
per maand 

€ 125,73  

Waskosten: cliënt wast zelf met apparatuur Hartekamp Groep kwartaal € 62,31  
Waskosten: cliënt wast zelf met apparatuur Hartekamp Groep 
met beperkte ondersteuning  

kwartaal € 275,15  

Waskosten: de Hartekamp Groep verzorgt de was met 
apparatuur Hartekamp Groep 

kwartaal € 362,07  
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Tarieven aanvullende diensten de Hartekamp Groep 2023 
voor alle cliënten van de Hartekamp Groep    

Korte omschrijving Kosten aanvullende 
dienst per 

Tarief 
2023 

Indicatie/beschikking nodig 

Onderzoek basis als cliënt niet in zorg komt  onderzoek € 171,53  
Onderzoek uitgebreid (met huisbezoek) als cliënt niet in 
zorg komt 

onderzoek € 284,81  

Vervoerskosten medewerkers 

Reiskostendeclaratie; gereden kilometers met een cliënt km doorbelast € 0,29 
Extra begeleiding als aanvullende dienst 

Begeleidingsuren voor nazorg (aanvullende dienst) uur € 50,17 
Begeleiding inkopen / winkelen (aanvullende dienst) uur € 50,17 
Begeleiding mee op uitje (aanvullende dienst) uur € 50,17 
Begeleiding mee op visite (aanvullende dienst) uur € 50,17 
Begeleiding wandelen (aanvullende dienst) uur € 50,17 
Begeleiding individuele activiteiten (aanvullende dienst) uur € 50,17 
Begeleiding mee op vakantie (aanvullende dienst) uur € 50,17 
Begeleiding bij sport/zwemmen (aanvullende dienst) uur € 50,17 
Begeleiding bij feest(dagen) (aanvullende dienst) uur € 50,17 
Sporten en Zwemmen 
Bewegingsstimulering Individueel half jaar € 1.394,71 
Bewegingsstimulering in groep half jaar € 464,90 
Shantala massage  uur € 69,74 
Sportclub HartBeat 1xpW jaar € 422,64 
Sportclub HartBeat 2xpW jaar € 760,75 
Sportclub HartBeat 3xpW jaar € 1.014,34 
Personal HartBeat Training half jaar € 1.394,71 
Sport Hartbeat Workshop Strippenkaart stuk € 105,66 
Vrij zwemmen Jaarkaart  jaar € 528,30 
Vrij zwemmen Strippenkaart stuk € 105,66 
Wensaanbod Bewegingsagogie uur € 69,13 
Zwemles 

Lesgelden (onlosmakelijk verbonden aan zwemles) uur € 7,87 
Muziek 

Muziek Bandrepetitie en coaching (1x per maand) uur € 58,00 
Muziek Workshop cliënt uur € 58,00 
Muziektherapie aanvullend uur € 58,00 
Muziektherapie wensaanbod  uur € 58,00 
Eigen bijdrage bij dagbesteding 

Eigen bijdrage bij dagbesteding (max. bedrag) jaar € 27,50 
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Vervolg tarieven aanvullende diensten de Hartekamp Groep 2023 
voor alle cliënten van de Hartekamp Groep    

Korte omschrijving Kosten aanvullende 
dienst per 

Tarief 
2023 

Welzijn en recreatie 

Activiteiten Harteheem 

Avond4Daagse keer € 8,15 
Bingo per keer keer € 9,24 
Carnaval keer € 16,30 
Discoclub jaar € 32,60 
Fietsclub jaar € 195,61 
Jaarwisselfeest  keer € 10,87 
Kerst keer € 5,43 
Koningsdag 
 

keer € 13,58 
Koor jaar € 21,73 
Muziekclub 
 

jaar € 21,73 
Oldtimersrit 
 

keer € 16,30 
Optreden per keer keer € 16,30 
Paashaas keer € 3,70 
Sint Maarten  keer € 3,70 
Sinterklaas keer € 4,89 
Snoezel- en speelclub 
 
 
 

jaar 
 

€ 65,20 

 
Sportclub jaar € 43,47 
Visclub jaar € 38,03 
Wandeling  keer € 3,70 
Woensdagsoos jaar € 43,47 
Zomersoos 
 

keer € 7,92 
Activiteiten Hartekamp 

 Carnaval beleving keer € 21,73 
Carnaval keer € 16,30 
Creatief jaar € 81,50 
Kerstbeleving keer € 16,30 
Koningsdag keer € 13,58 
Muziekclub jaar € 76,07 
Oldtimersrit keer € 16,30 
Optreden per keer keer € 16,30 
Sinterklaas keer € 16,30 
Sport- en spelclub 
 

jaar € 108,67 
Wandelclub  jaar € 81,50 
Wisselende activiteiten keer Afh. van act. 

Woensdag SOOS  jaar € 43,47 
Zangclub jaar € 54,34 
Zomersoos jaar € 32,60 
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Vervolg tarieven aanvullende diensten de Hartekamp Groep 2023 
voor alle cliënten van de Hartekamp Groep 

 
Korte omschrijving Kosten aanvullende 

dienst per 
Tarief 
2023 

Richard Holkade 
Muziekclub jaar € 15,85 
Woensdag SOOS jaar € 31,70 
Speel-o-theek 

Speel-o-theek individueel abonnement jaar € 15,49 

Speel-o-theek groep (factuur niet uit ECD) jaar € 34,77 

Speel-o-theek grootverbruik (factuur niet uit ECD) jaar € 82,59 
 


