
Dienstenpakket 2022 
Inleiding  

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

onderstaande overzicht staan deze diensten en de tarieven vermeld. 

Welzijn: 

o Huur Rolstoelbus Rosengaerde   € 0,81 per km 

o (Duo) Fietsen met vrijwilliger  € 3,00 per rit 

o (Duo) Fietsen zonder relatie RSG € 10,- per uur 

o (Duo) Fietsen per dagdeel   €30,- (4 uur) 

 

Personenalarmering Avics Brandkolk, Pleyendal en Schoolstraat:  

o Alarmeringskosten bij cliënt met een VPT (incl. 1 hals alarm) € 0,00  

o 2e hals alarm zender voor een partner met een VPT aanleun € 4,00 

o Professionele opvolging geen VPT    € 5,75   

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.   

 

Personenalarmering in de wijk tarieven via Focus Cura:  

o Professionele opvolging bij geen VPT    € 5,75 

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 Ziggo CAI abonnement       € 15,09  

o Extra sleutel       € 18,84 per stuk 

o TD klusjes in aanleunwoningen  Kosten: materiaal + uurloon a € 31,85 

o Zorg gebonden servicekosten zonder VPT    € 6,50  

 

o Servicekosten Anker   € 75,33 

o Servicekosten Anker VPT  € 64,57 

o Servicekosten Pniël   € 57,50 

 

Voeding: 

o Warme maaltijd Tafeltje dekje  € 8,35 

o Warme maaltijd Zalné flat Zwolle € 9,50 

o Soep     € 1,00 

o Nagerecht    € 0,90 

o Extra portie rauwkost   € 1,00 

o Grote portie (opslag)   € 0,50 

o Eten in restaurant   € 0,70 

o Warme maaltijd MPT dagbesteding € 6,85 

o Broodmaaltijd dagbesteding  € 1,50 

o Broodmaaltijd MPT   € gratis 

o VPT restitutiebedrag   -/- € 3,28 per dag x aantal dagen per maand   



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 wassen:       € 62,26 per maand 

o Echtpaar eigen appartement     € 101,84 per maand 

o Volledig wassen zonder WLZ indicatie ZZP/VPT:  € 72,16 per maand  *1 

o Platgoed wassen zonder WLZ indicatie ZZP/VPT  € 40,- per maand 

o Bezorgkosten wassen ‘in de wijk’    € 10,- per maand  *2 

o *1 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.  

o *2  Bezorgen op basis van 1x in de week    
 

 
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 Huur kajuit      € 25,00 

o Particuliere schoonmaak   €31,85 

o Persoonlijke verzorging   € 58,48 

o Verpleging    € 76,07 

o Dagbesteding PG   € 61,27 

o Dagbesteding SOM   € 59,07 

o Vervoer    € maatwerk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatst gewijzigd op  04-01-2022 

 


