
Tarieven 2022
(Prijzen in €)

Warme maaltijden voor cliënten en gasten
5,60
0,37

Vlees/ vis                                    0,76€             per verstrekking x 2 1,52
Groenten                                      0,31€             per verstrekking x 2 0,62
Aardappelen                           0,31€             per verstrekking x 2 0,62
Nagerechten  0,37

0,35
9,45

Warme maaltijden bezorgd in Teteringen, Breda en Oosterhout 11,10
Korting tarief maaltijd (op vertoon van de BredaPas) per maaltijd -4,93
(Tarief wordt vastgesteld door Gemeente Breda)

HORECA
Dranken

Koffie/ thee p.p. per activiteit ongeacht het aantal kopjes 3,95
Koffie/thee per kopje 1,60
Melk/ karnemelk per liter 2,90
Sapje per liter fles/pak 4,00
Frisdrank per fles 1.5 lt. 5,40
Wijn (droog, rood) per fles 0.75 lt. 10,40
Wijn (zoet) per fles 0.75 lt. 10,40
Bier per flesje 2,10
Rode wijn/witte wijn /borreltje/Port/Sherry per glas 2,10
Rosé per flesje (klein) 3,15
Frisdrank per glas 1,00
Appelsap/jus d'orange/bio sap diverse soorten/ice tea/cola light per flesje 1,80
Koek/cake  verpakt per stuk 1,00
Pringles paprika of original per busje 1,65
Diverse soorten ijs  vanaf € 0,60 tot € 2,00 per stuk variabel

Gebak & lunch
Klein gesorteerd gebakje per stuk 2,35
Gesorteerd gebak per stuk 2,90
Punt vlaai met slagroom per stuk 2,70
Appelflap per stuk 2,00
Koffiebroodje per stuk 2,00
Krentenbol met boter per stuk 1,45
Worstenbroodje/ saucijzenbroodje per stuk 2,10
Plakje roombotercake/bonbon per stuk 0,80
Luxe belegd broodje kaas / vleeswaren incl garnering per stuk 2,95
Luxe belegd broodje diverse vissoorten incl.garnering per stuk 3,90
Nagerecht (vla/kwark/yoghurt) per stuk 0,95
Stuk fruit per stuk 0,85
Soep per stuk 2,10
Huzarenslaatje per stuk (vanaf 10 st.) 3,65
Kroket/ kaassouflé/ kipcorn per stuk (vanaf 10 st.) 1,40
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Tarieven 2022
(Prijzen in €)

Borrelhapjes/ bittergarnituur
Diverse nootjes/ zoutjes (schaaltje) per stuk (vanaf 20 st.) 1,65
Kaas/ worst (3 kaas, 3 worst) per portie (vanaf 20 st.) 2,40
Koude hapjes per stuk (vanaf 40 st.) 1,25
Amusehapjes per stuk (vanaf 40 st.) 1,65
Warme hapjes per stuk (vanaf 40 st.) 1,25
Bittergarnituur per stuk (vanaf 40 st.) 0,50

Buffetten (te bestellen vanaf 30 pers.)
Koude schotel vlees per persoon 9,70
Koude schotel vis per persoon 13,00
Kippen ragout per persoon 7,05
Beenham met roomsaus per persoon 9,15
Varkenshaaspuntjes in satésaus per persoon 9,15
Mini gehaktballetjes in zoetzure saus per persoon 5,40
Dessertbuffet per persoon 5,60
Dessertbuffet (vanaf 30 personen te bestellen) 8,50
Stokbrood met kruidenboter per persoon 2,00

 
Diner (te bestellen vanaf 20 pers.)

3-gangen keuze menu per persoon vanaf 21,60
4-gangen keuze menu per persoon vanaf 26,90

Alle tarieven zijn exclusief bediening en zaalhuur, tenzij anders vermeld.
Tarieven van bijvoorbeeld koffietafel, diner en koud buffet zijn op te vragen
bij de teammanager gastronomisch team.

Bediening medewerker horeca per uur 34,00

Huur ruimten
Bieënkorf * per dagdeel 100,00
Kapel per dagdeel 100,00
Kapel incl. services 200,00
(met services wordt o.a het kosterwerk bedoeld: hosties, kaarsen, geluid e.d.)
Grand café "Het bruine paard" * per dagdeel 50,00
* Zaalhuur na uitvaart of avondwake: korter dan 2 uur geen zaalhuur, langer dan 2 uur het geldende tarief

Drankautomaten
Diverse soorten koffie/ thee/ chocolademelk 1,60
(automaat accepteert contant geld of munt via receptie)

huur beamer/ laptop/ scherm per keer (max. 1 dag) 70,00
huur statafel per stuk per keer 5,00
huur rok per stuk per keer 5,00
huur stoel per stuk per keer 2,20
huur tafellinnen per stuk per keer 4,00

 

INFRASTRUCTUUR
Aansluitingen

Telefoon abonnement per maand 19,20
aansluitkosten eenmalig 26,00

Televisie abonnement per maand 19,70
Kosten eventueel uitgebreider pakket zijn voor eigen rekening

aansluitkosten eenmalig 26,00
Internet abonnement per maand 20,20

aansluitkosten eenmalig 26,00
Wifi dient u zelf te organiseren d.m.v. aanschaf router
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Tarieven 2022
(Prijzen in €)

Personenalarmering in wijk abonnement per maand 28,20
Alleen nog beschikbaar voor huidige abonnmentshouders  
borg alarmeringsapparatuur 100,00
bezoek door zorgmedewerker per uur 61,50
na alarmering
(per bezoek wordt minimaal 1 uur in rekening gebracht)

Huur parkeerplaats per maand 13,60

Geleverde diensten afdeling Techniek en Onderhoud per uur 49,10

OVERIG
Inboedelverzekering zorgappartement en huurappartementen in per jaar 30,30
bouwdeel B (verzekerde waarde tot € 15.000,=)                 
Inboedelverzekering overige appartementen (verzekerde waarde per jaar 43,80
 tot € 30.000)  
Inboedelverzekering overige appartementen (verzekerde waarde per jaar 74,20
 tot € 50.000)  

Huur hoog –laag bed (inclusief matras en exclusief beddengoed)  per maand 25,80
Maximaal 20 termijnen van 25,80 euro = 516,-. 

Voor intramurale bewoners en bewoners met VPT of MPT indicatie  gratis

Tijdelijke opslag inboedel:
Ontruimen appartement intramuraal per keer 1.350,00
Huur tijdelijke opslag per week 70,00
Verzekering tijdelijke opslag per jaar 55,00

Leegstand kamer (in geval van later inhuizing of latere oplevering) per dag per persoon 98,00

Fotokopieën
A4 enkelzijdig per stuk 0,05
A4 dubbelzijdig per stuk 0,10
A3 enkelzijdig per stuk 0,15

Kopieërpapier wit
A4-formaat per pak (500 vel) 4,20
A3-formaat per pak 9,25

ACTIVITEITEN
Inloopactiviteiten (per keer)

Handwerkclub 3,05
Biljarten 3,05
Koersbal 3,05
Spelenmiddag 3,05
Muziekmiddag 3,55

Clubactiviteiten (per keer)
Ge-dicht-er-bij club 3,55
Filosofisch café 3,55
Muziek voor de Ziel 3,55
Zuiderhout Koor deelname is gratis  
Denk je fit club 3,55
Club Top Fit    5,05
Yoga 5,05
Tai Chi 5,05
Weekendfit 5,05
Bloemschikclub 10,10
Mantelzorgcursus (per cursus 6 bijeenkomsten, per keer 5 ,-) 5,00
Atelier 5,05

 
Er op uit activiteiten (per keer)

Levenskunst Zuiderhout 7,50
Filmmiddag 3,00
Zonnebloemactiviteiten Tarief i.o.m Zonnebloem n.t.b.
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Tarieven 2022
(Prijzen in €)

WASSERIJ
Merken wasgoed

alleenstaanden eenmalig 50,00
echtpaar/ samenwonenden eenmalig 100,00

Wasverzorging (lijf- en platgoed)
lijfgoed verzorging & verpleging per maand 41,10
platgoed verzorging & verpleging kosten Zuiderhout
lijf- en platgoed particulier/ MH/ Scheutisten per kilogram 2,80
N.B. cliënten verzorging die vóór 1/1/2009 in huis waren, vallen onder de oude regeling

Wasverzorging (persoonsgebonden goed)
overhemd per stuk 3,35
pakje/ jasje/ colbert per stuk 5,30
pantalon/ rok/ habijt/ japon per stuk 3,35
vest/ trui/ polo per stuk 3,10
blouse/ rok/ pantalon/ topje (niet gestreken) per stuk 2,05
overgordijn per stuk 25,85
vitrage gebouw A/ B eigendom Zuiderhout
vitrage overige bouwdelen per stuk 6,25
deken/ sprei per stuk 6,50
Perzisch kleed per stuk 3,25
dekbed per stuk 13,05
tafelkleed per stuk 6,45
kussen per stuk 5,85
douchegordijn/ toiletmat/ douchemat per stuk 2,95
reparatie per kwartier 8,75
stomerij stomerijkosten (+ 10% verwerkingskosten)

 
KAPEL  
Vrijwillige donatie (voorheen Kapelfonds tarief bisdom 2022  142,-. ) per jaar p.m
Misintenties   per keer 11,00
Huur ruimte kapel per dagdeel 100,00
Huur ruimte kapel incl. services per dagdeel 200,00
(met services wordt o.a het kosterwerk bedoeld: hosties, kaarsen, geluid e.d.)

VERGOEDINGEN AAN CLIËNTEN INTRAMURAAL
Vergoeding broodmaaltijd per maand -67,99
Vergoeding koffiegeld per maand -4,83

  
HUISHOUDELIJKE HULP
Huishouding per uur 29,95
( exclusief opslag voor inzet buiten reguliere uren doordeweeks)

DAGBESTEDING
Broodmaaltijd Dagbesteding incl.dranken. per stuk 2,80

TELEFONISCHE ACHTERWACHT
Indien contactpersoon geen telefonisch contact krijgt, wordt door Zuiderhout bij cliënt polshoogte
genomen op huisadres. Is alleen mogelijk tussen 07.00-23.00 uur. per jaar 105,00

OVERNACHTING PARTICULIER
(incl. logies, 2 broodmaaltijden (waarvoor producten zijn af te nemen via 
rijdende winkel), warme maaltijd, zorgbeschikbaarheid, alarmering.

1 persoon per nacht 75,00
Na een verblijf van 4 weken (28 nachten) gaat het tarief naar 63,00 euro per nacht.

2 personen per nacht 90,00
Na een verblijf van 4 weken (28 nachten) gaat het tarief naar 73,00 euro per nacht.

Logeerkamer (bouwdeel B)

DIENST ONDERSTEUNING EN ZORG
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