
Openbare tarieflijst 2023     

 
 
 
 
                       bedrag eenheid 

Zorg aan particulieren/PGB    

Persoonlijke verzorging   € 67,00  uur 

Verpleging   € 87,00  uur 

Begeleiding   € 75,00  uur 

Hulp bij huishouding   € 39,00  uur 

    

Dagactiviteiten   € 51,00  dagdeel* 

Dagactiviteiten plus   € 66,00  dagdeel* 

*"dagdeel"staat hier niet voor 4 uur, duur (ochtend-/middagdeel) is 
afhankelijk van de locatie 

    

DA vervoer basis   € 10,00   
DA vervoer plus (met rolstoel)   € 18,50   
 

     

Beeldzorg    

Borg tablet beeldzorg   € 51,50  eenmalig 

Databundel t.b.v. beeldzorg   € 5,15  per maand 

Huur tablet t.b.v. beeldzorg   € 10,50  per maand 

 
     

Logeren    

Logeren bij Samen appartement   € 45,50  per dag per persoon 

 
     

Was    

Wasverzorging bij KleinSchaligWonen   € 84,50  maand 

Distributie en administratiekosten was   € 11,00  maand 

 
     

Overig    

Inschrijfkosten wachtlijst huur   € 15,00  per inschrijving 

Artikelen persoonlijke verzorging   € 9,75  maand 

Samenpas   € 13,50  jaar 

    

Vergoeding Medisch Pedicure   € 35,00  per behandeling 

    

Collectieve AVP/Inboedelverzekering   € 2,10  maand 

Eind-, extra schoonmaak   € 37,00  per keer 

Mutatiedag (extra verhuistijd)   € 90,50  dag 

 
     



Maandabonnement Fitness    

Inschrijfgeld   € 15,00  eenmalig, behalve bij Samenpas 

Samen Fitness, 1x per week   € 32,50  maand 

Samen Fitness, onbeperkt   € 40,00  maand 

Aquafit in groepsverband 1x p.week   € 31,00  maand 

idem plus fitness 1x per wk of groepstraining 1x 
per wk     € 46,00  maand 

Bewegen in warm water individueel 1x per week 
olv Bewegingsagoog   € 62,50  maand 

Huur zwembad voor vrijzwemmen  in warm water 
in groep 2-5 personen   € 50,00  maand 

Therapie zwemmen (Vrijzwemmen) individueel 1x 
per week eigen begeleiding   € 50,00  maand, 30 minuten in het water 

Therapie zwemmen (Vrijzwemmen) individueel 2x 
per week eigen begeleiding   € 75,00  per maand, 30 min in het water 

    

    

Therapie    

Aanvullende verzekering of basisverzekering, anders:  

Fysiotherapie   € 37,00  per behandeling 

Toeslag voor huisbezoek   € 14,00  per bezoek 

    

Logopedie   € 37,00  per behandeling 

Toeslag voor huisbezoek   € 14,00  per bezoek 

LaxVox stemtraining  onderdeel van reguliere behandeling logopedie 

Hyperventilatietraining  onderdeel van reguliere behandeling logopedie 

    

Diëtiek   € 18,00  per behandeling (15 minuten) 

Toeslag voor huisbezoek   € 14,00  per huisbezoek 

    

Ergotherapie   € 18,00  per behandeling (15 minuten) 

Toeslag voor huisbezoek   € 14,00  per huisbezoek 

Scootmobieltraining  onderdeel reguliere behandeling ergotherapie 

 

 

 


