Prijzen

woonzorgcentrum Ter Putkapelle

DAGPRIJZEN

Dagprijs 1p kamer

Leuvenaar

niet-Leuvenaar

56,74 euro

65,31 euro

Wil je meer informatie over wat er inbegrepen is in de dagprijs?
Contacteer dan de maatschappelijk werker van het woonzorgcentrum.
Deze dagprijzen zijn geldig vanaf 1 augustus 2018.

REGELING VOORSCHOTTEN AAN DERDEN
Het woonzorgcentrum betaalt de facturen van externe dienstverlening, die gericht zijn
aan de bewoners. Het bedrag van deze facturen wordt dan op de verblijfsfactuur van de
bewoner aangerekend als voorschot aan derden. Het woonzorgcentrum voorziet op de
factuur een vermelding, zodat het doel van dit voorschot voor de bewoner duidelijk is.

KORTING BIJ AFWEZIGHEID
Elke bewoner krijgt per volledige dag afwezigheid (van 00.00 tot 24.00 uur) een korting van
6,00 euro op de dagprijs.

KORTING VOOR KOPPELS

ANDERE PRIJZEN
Pedicure

18,00 euro

Manicure: enkel nagels lakken

5,00 euro

Manicure: basiszorg

12,00 euro

Manicure: uitgebreide basiszorg

17,00 euro

De prijzen van de cafetaria en het kapsalon zijn ter plaatse geafficheerd.
De kostprijs voor animatieactiviteiten wordt apart aangekondigd.

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

Koppels waarvan beide partners verblijven in een voorziening van Zorg Leuven krijgen
een korting van 10% op 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

