
Dienstenpakket 2021 
Inleiding  

Rosengaerde biedt allerlei diensten aan waarvoor een vergoeding wordt gevraagd. In het 

onderstaande overzicht staan deze diensten en de tarieven vermeld. 

Welzijn: 

 Huur Rolstoelbus Rosengaerde   €   0,80 per km 

 

Huur duofiets en rolstoelfiets: 

Fietsen met mantelzorger/ familielid of kennis: 

Fietsen met een deelnemer uit het verpleeghuis Gratis  

Fietsen met een deelnemer van 
Brandkolk/Pleijendal/Schoolstraat  

Gratis 
 

Fietsen met deelnemers die een indicatie hebben om 
deel te nemen aan dagbesteding projecten of andere 
welzijnsactiviteiten 

Gratis  

Fietsen met een vrijwilliger: 

 Per rit van 1 uur  

Via de blauwe bogen pas € 2.50  
Via het arrangement  Kosten arrangement  

 
Deelnemers die geen relatie hebben met Rosengaerde* 

Per uur  € 4.00 

*LET OP: noteer adres gegevens en maak een kopie van ID bewijs (met ID kaart cover) wanneer 

huurders van de fiets geen relatie hebben met Rosengaerde.  

Personenalarmering: Aiuta Verkerk 

o Kosten aansluiting Aiuta alarmering eenmalig   € 15,00  

o Abonnementskosten Aiuta systeem alarmering   € 15,00 p.m. in de wijk 

o Alarmering Aiuta systeem extra hals alarm   € 6,50 p.m. in de wijk 

o 1  Hals alarm bij Verkerk systeem aanleunwoningen  € 3,75 p.m. 

o Alarmering Aiuta systeem in ’t Anker is incl. een hals alarm € 0,00 

o 2e hals alarm bij Verkerk systeem aanleunwoningen  € 3,75 p.m. 

o Alarmeringskosten bij cliënt aanleunwoning met een VPT € 0,00  

o 1 hals alarm Verkerk/Avics systeem aanleunwoningen VPT € 0,00 

o 2e hals alarm zender voor een partner met een VPT  € 0,00 

o 2e hals alarm zender Verkerk voor partner zonder een VPT € 3,75 p.m. 

Avics 

o Kosten aansluiting Avics alarmering eenmalig   € n.n.b. 

o Abonnementskosten Avics systeem alarmering   € 34,00 p.m. 

o 1  Hals alarm bij Avics systeem aanleunwoningen = incl. € 0,00 

o Alarmering Avics systeem 2e hals alarm    € n.n.b. 

o 2e hals alarm bij Avics systeem aanleunwoningen  € n.n.b. 

o 2e hals alarm zender Avics voor partner zonder een VPT € n.n.b.    



o De kosten van de ingezette hulp en eventuele zorg bij personenalarmering worden achteraf 

door Rosengaerde via wijkverpleging gedeclareerd bij de zorgverzekeraar van de cliënt.  De 

tarieven PV en VP worden per zorgverzekeraar jaarlijks met Rosengaerde overeengekomen. 

o Tarieven worden door Rosengaerde per 5 minuten vastgesteld. De tarieven van 

wijkverpleging zijn op te vragen bij de administratie.  

Wonen: 

o Plug- Play; digitaal Ziggo zakelijk tv kaart eenmalig  € 18,15  

o Rosengaerde heeft een centrale CAI kabel. (Geldt voor Grote Brandkolk, Pleyenhof, Schoolstraat/VPH). 

Cliënten kunnen analoog en digitaal TV kijken. 

o Extra sleutel       € 18,50 per stuk 

o TD klusjes in aanleunwoningen  Kosten: materiaal + uurloon a € 25,81 

 

Voeding: 

o Warme maaltijd Tafeltje dekje  € 8,35 

o Warme maaltijd Zalné flat Zwolle € 9,50 

o Warme maaltijd Olmen   € 8,50 

o VPT restitutiebedrag   € 3,25 per dag x aantal dagen per maand         

o Broodmaaltijd dagbesteding  € 1,50 

o Broodmaaltijd MPT   € gratis 

o Warme maaltijd dagbesteding  € 8,35 

o Warme maaltijd MPT   € 6,85 

 

Wassen en labelen: 

o Labelen  lijf / platgoed, inclusief 200 stuks  € 60,00 

o Label per stuk      € 0,30  

Voor cliënten met indicatie WLZ verpleeghuis/ verzorgingshuiszorg en volledig pakket thuis (VPT) 

o Platgoed: kosten  zijn voor Rosengaerde 

o Lijfgoed: per maand      € 61,14 

o Voor cliënten zonder WLZ indicatie:    € 70,86 per maand   

Voor dit tarief wordt alle platgoed en lijfgoed gewassen. Het halen en brengen van de vuile en 
schone was dient cliënt of mantelzorger zelf te worden geregeld.  
Indien Rosengaerde dit op zich moet nemen, dan zijn de kosten binnen een straal van 2 km  
€ 1,50 per bezorgmoment. 
 
Overzicht van mogelijke individuele diensten  

o Kapster: individuele prijzen 

o Schoonheidsspecialiste: individuele prijzen 

o Audicien: aanwezig 1x per 2 maanden 

o Orthopedische schoentechniek:  individuele prijzen 

o Huur vergaderruimte  € 20,= per dagdeel 

o Schoonmaakondersteuning (particulier) € 23,50 per uur 

 

Laatst gewijzigd op  15-02-2021 

 


