
             
 
 
 
Kosten Vreedonk  
(prijspeil januari 2018)        
 
De regels voor de bijdragen voor verstrekkingen bij verpleeghuiszorg zijn door de overheid 
vastgesteld. Informatie over de zorg in een WLZ-instelling kunt u vinden in het WLZ Kompas van het 
Zorginstituut Nederland. WLZ staat voor Wet Langdurige Zorg.  
 
Bij verblijf in Het Spectrum Vreedonk kunt u - tegen betaling - gebruik maken van onze aanvullende 
diensten. Op alle afdelingen zijn verschillende servicepakketten mogelijk.  
 
Algemeen  
- borg toegangspasje (toegang na sluitingstijd receptie)      € 10,00 
- borg liftsleutel psychogeriatrische afdelingen       € 22,00 
- merken van kleding (éénmalig bij opname)      € 128,00  
- merken van kleding tijdens opname, set van 10 merkjes    €   6,50  
- verstellen van kleding  door linnenkamer      op aanvraag  
NB. Ook als u kiest om zelf te wassen, adviseren wij u om de kleding te laten merken, dit om 
zoekraken te voorkomen.  
 
Voor de afdelingen somatiek & psychogeriatrie (BOPZ)  
Servicepakket Algemeen       Per maand  € 30,25 
Dit betreft het gebruik van toiletartikelen (onder meer zeep, shampoo en crème), het gebruik van 
koffie en thee op afdeling door uw bezoekers, eenmaal per zes weken een pedicurebehandeling, de 
inboedel en WA-verzekering en laatste zorg na overlijden (afleggen).  
 
Servicepakket Wasverzorging       per maand  € 56,25 
Het wassen, drogen, strijken, halen, brengen van persoonsgebonden kleding en normaal herstelwerk.  
 
Servicepakket Televisie       per maand  € 14,40 
Het gebruik van de kabeltv-aansluiting (Ziggo) op de eigen kamer, het energieverbruik en de tv-huur.  
 
Servicepakket Telefoon       per maand  € 14,40 
Het gebruik van de telefoonaansluiting op de eigen kamer en het energieverbruik. 
 
Diensten en services die in de Servicepakketten Algemeen zitten neemt bewoner altijd in meerdere 
of mindere mate af. U bent echter vrij de pakketten te kiezen.  
 
Voor deze standaardpakketten brengt Het Spectrum geen administratiekosten in rekening.  
Indien u buiten de servicepakketten gebruikmaakt van diensten, brengt Het Spectrum (bovenop de 
kosten van de dienst) per keer administratiekosten in rekening. De kosten incasseren we via 
automatische incasso.  
 
Gebruik van ruimtes 
Voor het gebruik van een deel van het restaurant in Vreedonk  om samen te komen voor 
gedenkdagen, verjaardagen, huwelijksjubilea of andere familieaangelegenheden, gaan we graag met 
u in overleg.  
Ook het opbaren in het eigen appartement is bespreekbaar. 
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