
Bijlage I – v.11 

 
Aanvullende zorgarrangementen en diensten Alerimus verpleegafdeling 
 

Dhr. /mevr.: ………………………………………. 
 

Appartement: ………………………………………. 
 

De cliënt maakt gebruik van de volgende aanvullende diensten van Alerimus (aankruisen wat 
van toepassing is). Prijspeil 2016*. 
 
* De prijzen worden jaarlijks op de prijsindex aangepast. Indien prijzen door andere omstandigheden moeten worden 
aangepast, dan gebeurt dit alleen nadat de cliëntenraad een positief verzwaard advies heeft gegeven. 
 

Prijslijst: Verpleegafdeling1 
Aanvinken  Aanvullende zorgarrangementen en diensten € per maand 

 Aansluiting Centrale Antenne Installatie (CAI) 10,25 

 Collectieve Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) 0,65 

 Collectieve Inboedelverzekering 1,20 

 Waskosten persoonsgebonden wasgoed (onder- en 
bovenkleding) bij interne wasbehandeling 

85,00 

 Extra schoonmaak - Pluspakket A1 15 minuten om de week 16,00 

 Extra schoonmaak - Pluspakket A2 15 minuten per week  32,00 

 Extra schoonmaak - Pluspakket B1 30 minuten om de week 32,00 

 Extra schoonmaak - Pluspakket B2 30 minuten per week 64,00 

 Eigen bijdrage huiskamer 10,50 

 

  Eenmalig 

 Labelkosten (voor merken kleding), minimale afname 200 
stuks incl. patchen - verplicht bij interne wasbehandeling 

2 
100,00 

 

  Per uur 

 Luxueus en relaxerend  baden in snoezelruimte 
Frequentie:   … maal per maand 

65,00 

 Service aan Senioren (SAS), vrijetijdsbesteding samen met 
een vrijwilliger 
Frequentie:   … uur per maand 

9,00 

 

 De ondergetekende verklaart dat de cliënt die wordt 
vertegenwoordigd geen gebruik maakt van aanvullende 
zorgarrangementen en diensten. 

nvt 

Bovenstaande diensten zijn alleen beschikbaar voor cliënten met verblijf. 
 
1
In de maand van inhuizing zullen de kosten per maand (bovenste deel van de tabel/ dus excl. labelkosten, baden in 

snoezelruimte en kosten SAS) niet in rekening worden gebracht.  In de maand van uithuizing zullen de volledige maand kosten 
wel in rekening worden gebracht. 
 

2 
Indien u uw wasgoed niet laat voorzien van labels en er raakt wasgoed kwijt, dan is dit uw eigen verantwoordelijkheid.  

Zoekgeraakte, niet gemerkte stukken wasgoed worden niet vergoed door Alerimus! 
 

Aldus overeengekomen: 
 
Numansdorp,  ……………………20….. 
 
Naam vertegenwoordiger cliënt:   Handtekening vertegenwoordiger cliënt: 
 
…………………………………..   ……………………………………………. 
NB. Indien de cliënt of diens vertegenwoordiger op een later tijdstip besluit een dienst te wijzigen dan dient deze bijlage 
opnieuw ingevuld te worden en wordt dit vastgelegd in het cliëntdossier.  

 
Origineel Bijlage I in Cliëntdossier – 1 kopie voor vertegenwoordiger cliënt – 1 kopie financiële administratie 


