
 
 

 
Prijs (prijspeil februari 2021) 
 
Producten Inhoud Prijs per eenheid 
Alarmering afgesloten vóór 
1-2-2021 

  

   
Alarmering per 1-2-2021   
Professionele alarmering Aansluiting 1 persoon op 

vaste lijst met professionele 
opvolging van het Spectrum 

€ 34,75 per maand 

Professionele alarmering SIM Aansluiting 1 persoon op 
mobiele lijn met 
professionele opvolging van 
het Spectrum 

€ 39,85 per maand 

Aansluitkosten  Aansluitkosten reguliere 
plaatsing 

€ 92,86 

Aansluitkosten spoed Aansluitkosten spoed 
plaatsing 

€ 133,90 

Alarmering afgesloten vóór 
1-2-2021 

  

Professionele alarmering Aansluiting 1 persoon op 
vaste lijn met professionele 
opvolging het Spectrum 

€ 30,90 per maand 

Professionele alarmering SIM Aansluiting 1 persoon met 
aansluiting op mobiele lijn  
met professionele opvolging 
van het Spectrum 

€ 36,52 per maand 

Afdeling PG & Somatiek De 
Sterrenlanden 

  

Servicepakket algemeen De 
Sterrenlanden  

Toiletartikelen, gebruik koffie 
en thee door bezoekers op de 
afdeling, inboedel/WA 
verzekering 

€ 31,91 per maand 

Servicepakket Wasverzorging  Wassen, drogen, strijken van 
persoonsgebonden gelabelde 
kleding 

€ 59,37 per maand 

Merken van kleding Eenmalig bij opname € 39,90 éénmalig 
Merken van kleding Tijdens opname €   1,25 per merk 
Servicepakket televisie Gebruik van kabel tv-

aansluiting op eigen kamer, 
energieverbruik en tv huur 

€ 17,69 per maand 

Afdeling Revalidatie   
Servicepakket algemeen 
 

Gebruik mini koelkast, WIFI, 
gebruik koffie en thee door 
familie op de afdeling, huur 
televisie en kluishuur 

€ 15,28 per week 

Servicepakket Was verzorging Wassen, drogen, strijken van 
persoonsgebonden gelabelde 
kleding 

€ 14,73 per week  

Afdeling De Rozenhof   
Servicepakket algemeen Toiletartikelen, kluishuur, 

WIFI, gebruik koffie en thee 
door familie op de afdeling 

€   10,04 
 per week  

Servicepakket Was verzorging Wassen, drogen, strijken € 14,73 per week  



 
 

persoonsgebonden gelabelde 
kleding 

Servicepakket Televisie Gebruik van kabel tv-
aansluiting op de eigen 
kamer, energieverbruik en tv-
huur 

€   4,69 per week  

Vreedonk   
Servicepakket Vreedonk Toiletartikelen, gebruik koffie 

en thee door familie op de 
afdeling, inboedel/WA 
verzekering 

€ 31,91 per maand 

Wasverzorging Wassen, drogen en strijken 
van persoonsgebonden 
gelabelde kleding 

€ 59,35 per maand 

Televisie Gebruik van kabel tv-
aansluiting op de eigen 
kamer, energieverbruik 

€ 15,18 per maand 

Telefoon Gebruik van 
telefoonaansluiting op de 
eigen kamer en 
energieverbruik 

€ 15,18 per maand 

Het merken van kleding Eenmalig bij opname € 128,00 eenmalig  
Het merken van kleding Tijdens opname €    7,05 per 20 stuks 
De Prinsemarij   
Wasverzorging Wassen, drogen en strijken 

van persoonsgebonden 
gelabelde kleding 

€ 16,50 per trommel 

Servicepakket televisie Gebruik van kabel tv-
aansluiting op de eigen 
kamer, energieverbruik en tv-
huur 

€ 26,43 per maand 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 


