
Tarieven 2023
Jaarlijks worden deze tarieven geindexeerd.

Deze tarieven gaan in vanaf 01-01-2023

Kosten door te berekenen aan de cliënten

Omschrijving Per
Tarief (per 
1-1-2023)

Locaties Opmerking

Huur ruimtes

Zaal klein dagdeel 49,70€        op aanvraag Verzorging catering en dranken in overleg met coördinator Facilitair

Zaal middel dagdeel 99,50€        op aanvraag Verzorging catering en dranken in overleg met coördinator Facilitair

Zaal groot dagdeel 198,80€     op aanvraag Verzorging catering en dranken in overleg met coördinator Facilitair

Plaza Moermont dagdeel 397,30€     Moermont Verzorging catering en dranken in overleg met coördinator Facilitair

Restaurant vanaf 14.00 uur dagdeel 99,50€        op aanvraag Verzorging catering en dranken in overleg met coördinator Facilitair

Huiskamer dagdeel 49,70€        op aanvraag Verzorging catering en dranken in overleg met coördinator Facilitair
Respijtkamer p. / nacht 58,90€        alle - Huur van de kamer, inclusief inventaris

- Nutsvoorzieningen, inclusief TV, telefoon en internet
- Waskosten; beddengoed en dagelijks schone handdoeken
- Schoonmaakkosten 
- Voeding: dagelijks 1 warme en 2 broodmaaltijden, incl. koffie/thee voorziening voor huurder
- Ondersteunende diensten receptie en huismeester



Omschrijving Per
Tarief (per 
1-1-2023)

Locaties Opmerking

Ontspanning

Recreatieve bewegingsactiviteiten (deelname 1x per week) maand 12,20€        

Recreatieve bewegingsactiviteiten (deelname 2x per week) maand 21,20€        

Tante's uitPas - klanten van tanteLouise maand 9,20€          Voor intramurale cliënten is de uitPas gratis.

Tante's uitPas - externen maand 12,20€        Voor intramurale cliënten is de uitPas gratis.

Waskosten

Waskosten client per keer 120,00€     
De waskosten van de wasserij voor rekening van de client bedragen maximaal 120 euro per keer. 
Het bedrag boven de 120 euro komt voor rekening van tanteLouise.

Maaltijden

Vergoeding broodmaaltijd dag 2,00€          
Cliënten kunnen een vergoeding voor hun broodmaaltijd krijgen, indien zij wensen deze niet direct 
van tanteLouise af te nemen

Hulp bij feesten en partijen

Maandag t/m vrijdag uur 34,00€        

Zaterdag uur 46,50€        

Zondag uur 53,30€        

Begeleiding (particulier/PGB)

Maandag tm vrijdag uur 71,05€        alle Tarieven zijn conform Wlz-financiering

Zaterdag, zondag, 's nachts uur 71,05€        alle Tarieven zijn conform Wlz-financiering

Persoonlijk verzorgende hulp (particulier/PGB)

Maandag tm vrijdag uur 63,43€        alle Tarieven zijn conform Wlz-financiering

Zaterdag, zondag, 's nachts uur 63,43€        alle Tarieven zijn conform Wlz-financiering

Verpleegkundige hulp (particulier/PGB)

Maandag tm vrijdag uur 82,50€        alle Tarieven zijn conform Wlz-financiering

Zaterdag, zondag, 's nachts uur 82,50€        alle Tarieven zijn conform Wlz-financiering



Omschrijving Per
Tarief (per 
1-1-2023)

Locaties Opmerking

Paramedische hulp (particulier)

Fysiotherapie per reguliere zitting 38,00€        

Oedeemtherapie per reguliere zitting 57,00€        

Geriatriefysiotherapie per reguliere zitting 57,00€        

Logopedie per reguliere zitting 39,50€        

Ergotherapie per kwartier 20,00€        

Dieetadvisering per kwartier 19,00€        

Toeslag voor behandeling aan huis - fysiotherapie per behandeling 19,00€        

Toeslag voor behandeling aan huis - logopedie per behandeling 20,30€        

Toeslag voor behandeling aan huis - ergotherapie per behandeling 30,95€        

Toeslag voor behandeling aan huis - dieetadvisering per behandeling 30,95€        

Dagactiviteiten (dagbehandeling en dagverzorging)

Bijdrage bij niet tijdig afmelden dagactiviteiten dagdeel 45,87€        alle Tarieven zijn conform Wlz-financiering

Bijdrage bij niet tijdig afmelden vervoer dagactiviteiten dag 20,15€        alle Tarieven zijn conform Wlz-financiering

Dagactiviteiten zonder behandeling particulier dagdeel 45,87€        alle Tarieven zijn conform Wlz-financiering

Dagactiviteiten met behandeling particulier dagdeel 63,63€        alle Tarieven zijn conform Wlz-financiering

Vervoer dagactiviteiten particulier dag 20,15€        alle Tarieven zijn conform Wlz-financiering

Vervoer dagactiviteiten particulier (rolstoel) dag 30,18€        alle Conform WMO-financiering

Overige faciliteiten

Administratiekosten bij geen incasso keer 3,10€          alle

Kamer t.b.v. opbaren dag 112,01€     alle

Eerste 7 dagen valt binnen het standaard zorgpakket. Wanneer een kamer langer dan 7 dagen bezet 
is en hierdoor tanteLouise deze niet binnen 13 dagen beschikbaar kan stellen aan een nieuwe 
cliënt, wordt het tarief per gederfde dag in rekening gebracht. Dit zal uiteraard in goed overleg 
gebeuren.


