Prijzen

assistentiewoningen Ruelenspark

DAGPRIJZEN
Leuvenaar

niet-Leuvenaar

Dagprijs flat

22,62 euro

24,76 euro

Dagprijs studio

19,81 euro

21,90 euro

Deze dagprijzen zijn geldig vanaf 1 augustus 2018.

KORTING OP DE DAGPRIJS
Op basis van je inkomen en je roerende en onroerende bezittingen kan je een korting
aanvragen op de dagprijs.

INBEGREPEN IN DE DAGPRIJS
Bewoning van de assistentiewoning | noodoproepsysteem (24 uur permanentie) |
coördinatie van crisis- en overbruggingszorg | kosten voor onderhoud, verwarming en
verlichting van de gemeenschappelijke delen en de lift | verzekering gebouw tegen brand
met afstand van verhaal ten aanzien van de bewoner | de inhoud van het gebouw, de
inboedel van de bewoners incluis, is verzekerd voor een bedrag gelijk aan 20% van het
verzekerde kapitaal.

Opfrissingswerken (schilderen) in de assistentiewoning door een leverancier
aangeduid door Zorg Leuven aan de reële kostprijs. Je kan ook zelf schilderen volgens
opgestelde criteria van Zorg Leuven | de reële kostprijs voor het wassen van de gordijnen
van Zorg Leuven | gebruik wassalon | nutsvoorzieningen: elektriciteit, tv-distributie, telefoon,
internetverbinding ... | thuisdiensten zoals maaltijden aan huis, poetshulp, klusjesdienst,
gezinszorg ...

ANDERE PRIJZEN
Gasverbruik (maandelijks voorschot)

25,00 euro

Afhalen en ophangen gordijnen

30,00 euro

Gebruik afvalcontainer en PMD (maandelijks)

4,20 euro

Voorbehouden parkeerplaats (facultatief)

15,00 euro

Individueel waterverbruik

16,00 euro

V.U.: Koen Wuyts, algemeen directeur, A. Vesaliusstraat 47, 3000 Leuven - OCMW-vereniging van publiekrecht

NIET INBEGREPEN IN DE DAGPRIJS

Prijzen

assistentiewoningen Ter Putkapelle

DAGPRIJZEN
Leuvenaar

niet-Leuvenaar

Dagprijs eenslaapkamerflat

33,46 euro

36,70 euro

Dagprijs tweeslaapkamerflat

35,72 euro

38,86 euro

Deze dagprijzen zijn geldig vanaf 1 augustus 2018.

KORTING OP DE DAGPRIJS
Op basis van je inkomen en je roerende en onroerende bezittingen kan je een korting
aanvragen op de dagprijs.

INBEGREPEN IN DE DAGPRIJS
Bewoning van de assistentiewoning | noodoproepsysteem (24 uur permanentie) |
coördinatie van crisis- en overbruggingszorg | kosten voor onderhoud, verwarming en
verlichting van de gemeenschappelijke delen en de lift | bijdrage in de algemene
werkingskosten | verzekering gebouw tegen brand met afstand van verhaal ten aanzien van
de bewoner | de inhoud van het gebouw, de inboedel van de bewoners incluis, is verzekerd
voor een bedrag gelijk aan 20% van het verzekerde kapitaal.

Opfrissingswerken (schilderen) in de assistentiewoning door een leverancier
aangeduid door Zorg Leuven aan de reële kostprijs. Je kan ook zelf schilderen volgens
opgestelde criteria van Zorg Leuven | de reële kostprijs voor het wassen van de gordijnen
van Zorg Leuven | gebruik wassalon | nutsvoorzieningen: elektriciteit, tv-distributie, telefoon,
internetverbinding ... | thuisdiensten zoals maaltijden aan huis, poetshulp, klusjesdienst,
gezinszorg ... | prijs voor het waterverbruik:
Alleenstaande

Koppel

Zonder wasmachine

10,00 euro

14,00 euro

Met wasmachine

14,00 euro

18,00 euro

V.U.: Koen Wuyts, algemeen directeur, A. Vesaliusstraat 47, 3000 Leuven - OCMW-vereniging van publiekrecht

NIET INBEGREPEN IN DE DAGPRIJS

Prijzen

assistentiewoningen Ter Putkapelle

Gasverbruik (maandelijks voorschot)

50,00 euro

Afhalen en ophangen gordijnen

30,00 euro

Gebruik afvalcontainer (maandelijks)

6,00 euro

Voorbehouden ondergrondse parking (facultatief)

25,00 euro

V.U.: Koen Wuyts, algemeen directeur, A. Vesaliusstraat 47, 3000 Leuven - OCMW-vereniging van publiekrecht

ANDERE PRIJZEN

Prijzen

assistentiewoningen Ter Vlierbeke

DAGPRIJS

Dagprijs

Leuvenaar

niet-Leuvenaar

33,46 euro

36,70 euro

Deze dagprijzen zijn geldig vanaf 1 augustus 2018.

KORTING OP DE DAGPRIJS
Op basis van je inkomen en je roerende en onroerende bezittingen kan je een korting
aanvragen op de dagprijs.

INBEGREPEN IN DE DAGPRIJS
Bewoning van de assistentiewoning | noodoproepsysteem (24 uur permanentie) |
coördinatie van crisis- en overbruggingszorg | kosten voor onderhoud, verwarming en
verlichting van de gemeenschappelijke delen en de lift | bijdrage in de algemene
werkingskosten | verzekering gebouw tegen brand met afstand van verhaal ten aanzien van
de bewoner | de inhoud van het gebouw, de inboedel van de bewoners incluis, is verzekerd
voor een bedrag gelijk aan 20% van het verzekerde kapitaal.

Opfrissingswerken (schilderen) in de assistentiewoning door een leverancier
aangeduid door Zorg Leuven aan de reële kostprijs. Je kan ook zelf schilderen volgens
opgestelde criteria van Zorg Leuven | de reële kostprijs voor het wassen van de gordijnen
van Zorg Leuven | gebruik wassalon | nutsvoorzieningen: elektriciteit, tv-distributie, telefoon,
internetverbinding ... | thuisdiensten zoals maaltijden aan huis, poetshulp, klusjesdienst,
gezinszorg ...

ANDERE PRIJZEN
Gasverbruik (maandelijks voorschot)

35,00 euro

Afhalen en ophangen gordijnen (facultatief)

30,00 euro

Gebruik afvalcontainer (maandelijks)

6,00 euro

Voorbehouden ondergrondse parking (facultatief)

25,00 euro

Individueel waterverbruik (maandelijks voorschot)

9,50 euro

V.U.: Koen Wuyts, algemeen directeur, A. Vesaliusstraat 47, 3000 Leuven - OCMW-vereniging van publiekrecht

NIET INBEGREPEN IN DE DAGPRIJS

Dagprijs

Wat is wel en niet inbegrepen?

INBEGREPEN
\\ huisvesting, verzorging en maaltijden
\\ drank verbruikt op de afdeling (koffie/thee/water/tafelbier; geen frisdrank)
\\ distributie van radio en tv
\\ kinesitherapie in het RVT
\\ animatieactiviteiten van het huis (uitgezonderd specifieke activiteiten: zie hieronder)
\\ incontinentiemateriaal

NIET INBEGREPEN
\\ was, droogkuis, herstel en tekenen van linnen
\\ ereloon medische verstrekkingen
\\ farmaceutische producten en labo
\\ brilmonturen, brilglazen en andere optische benodigdheden, hoorapparaten en
toebehoren
\\ orthopedische materialen
\\ hulpmiddelen met betrekking tot de mobiliteit (krukken, rolstoel, looprekje ...)
\\ ziekenhuis- en revalidatiekosten
\\ vervoerskosten
\\ bijdragen ziekenfonds
\\ pedicure, manicure en andere esthetische verzorging
\\ kinesitherapie voor rustoordbewoners
\\ kapper
\\ de specifieke animatie- en recreatieactiviteiten en therapeutische activiteiten
die door de instelling worden georganiseerd en die een aantoonbare meerkost
vertegenwoordigen
\\ telefoonkosten: abonnements- en gesprekskosten
\\ kosten digibox en betaaltelevisie
\\ persoonlijke aankopen op vraag van de bewoner
\\ begrafeniskosten
\\ andere voorschotten ten gunste van derden, dat wil zeggen uitgaven die door het
woonzorgcentrum betaald worden op naam van de bewoner en die voor hetzelfde
bedrag terugbetaald worden door de bewoner, gestaafd door bewijsstukken
Elke bewoner krijgt per volledige dag afwezigheid (van 00.00 tot 24.00 uur) een korting van
6,00 euro op de dagprijs, bijvoorbeeld bij verlof, bij een ziekenhuisopname en na overlijden
zolang de kamer niet is leeggemaakt.

V.U.: Koen Wuyts, algemeen directeur, A. Vesaliusstraat 47, 3000 Leuven - OCMW-vereniging van publiekrecht

\\ persoonlijke fiscale lasten en privéverzekeringen

