Tarieven 2018
Appartement of kamer
Aanpassingen in of aan de
ruimte op basis van offerte
extern bedrijf. Na goedkeuring
SEIN.

Op basis van kosten extern bedrijf.

SEIN stelt wel voorwaarden aan het laten
verrichten van werkzaamheden door
cliënten, verwanten en/of externen.
€ 17,62 vaste bijdrage per gebeurtenis.

Repareren, verwijderen van
persoonlijke eigendommen
Extra schoonmaak in verband
met specifieke inrichting

€ 26,94 per uur

Televisie, telefoon en internet
Kabelaansluiting

€ 3,88 per maand.
Wekelijkse gesprekskosten (starttarief +
afrekening per minuut)

Gesprekskosten telefonie
Internetaansluiting
Begeleiding
Begeleiding door medewerker
zorg.
Wassen

€ 17,62 vaste bijdrage per gebeurtenis.

€ 16,69 per maand.
€ 38,87 per uur

Gebruik van wascontract SEIN met Newasco

€ 17,62 vaste bijdrage per gebeurtenis.

Op basis van werkelijke kosten tot een
maximum van € 114,01 per maand.

Labelen van kleding
€ 1,35 per label.
Zelf wassen met gebruik van wasmachine of droger van SEIN (wasmiddel
€ 10,36 per maand.
betaalt u zelf).
Ontspanning, beweging en vakantie
Begeleid paardrijden één keer per week.*

€27,91 incl. 6% BTW per maand.

Begeleid sporten één keer per week.*

€15,30 incl. 6% BTW per maand.

Begeleid zwemmen één keer per week.*

€18,90 incl. 6% BTW per maand.

Vergoeding per week 5-7 dagen begeleide bewonersvakantie (maximaal
12 uur per bewoner per dag doorberekend bij een-op-een-begeleiding, € 38,87 per uur + een vaste toeslag van
minus de vaste bezettingsuren van de reguliere dagbezetting op de
€ 44,05 overheadkosten per vakantie.
woning).
Overige producten en diensten
Tarieven bij uitvaart(dienst):
Koster
€ 31,08 per uur
Organist / pianist
€ 67,37 per dienst
Geestelijk verzorger
€ 41,46 per uur
Liturgieboekjes
€ 1,- / stuk
Rouwcirculaire (gedrukt voor verspreiding buiten SEIN)
€ 1,- / stuk
Koffie/thee na de dienst
€ 25,92 tot dertig bezoekers
Huur zaal
€ 155,48 per dienst
Op basis van kosten extern bedrijf
Koperen naamplaatje
Opbaren in de woning / ruimte van SEIN t.b.v. afscheid nemen /
€ 362,79
condoleance bezoek
* op jaarbasis = 40-42 weken

