
Aanschuifdiner in De Wulverhorst per stuk € 11,90

Advocaat per glas € 1,85

Appelsap/jus d’orange per glas € 1,85

Belegd Broodje per stuk € 2,45

Bier per flesje € 1,85

Broodmaaltijd in de tuinzaal per stuk € 3,90

Cake per plak € 1,05

Frisdrank per glas € 1,30

Gebak per stuk € 2,45

Gedestilleerd drankje per glas € 1,85

Hapjes luxe ( koud ); portie (8 stuks) per portie € 7,40

Hapjes, kaas-worst (1 portie is 8 stuks) per portie € 3,00

Hapjes, warm (1 portie is 8 stuks) per portie € 5,80

Koffie (kan) per kan € 14,30

Kopje koffie per kop € 1,30

Krentenbol per stuk € 1,30

Nootjes (1 portie is voor 4 personen) per portie € 2,30

Petit Fours per stuk € 1,60

Soep per kop € 2,35

Thee (kan) per kan € 11,55

Kopje thee per kopje € 1,05

Warme 3 gangen maaltijd in de tuinzaal (muv aanschuifdiner) per stuk € 9,95

Wijn/Rose per fles € 10,80

Wijn/Rose per glas € 1,85

Overige dienstverlening

Arbeidsloon (inhuur bedienend personeel) per uur € 33,30

Arbeidsloon (inhuur huishoudelijk personeel) per uur € 32,85

Borg extra huissleutel bij verblijf in De Wulverhorst per sleutel € 30,00

Facilitaire kosten na huur ruimte in De Wulverhorst per keer € 29,70

Huur tuinzaal per dag € 170,00

Huur tuinzaal halve dag € 85,00

Huur tuinzaal ten behoeven van condoleance/uitvaart per keer € 199,00

Kledingmerken per stuk € 0,57

Maaltijd via tafeltje dekje (3 gangen) per maaltijd € 9,95

Maaltijd bezorging tafeltje dekje per dag € 0,20

No-Show tarief* per keer € 52,50

Wassen bovenkleding bij verblijf in De Wulverhorst per maand € 41,05

Zorgtarieven

Begeleiding groep licht** per dagdeel

Huishoudelijke hulp per uur € 32,85

Opvolging persoonsalarmering particulier 07.00-20.00 uur per uur € 72,39

Opvolging persoonsalarmering particulier 20.00-07.00 per uur € 80,00

Persoonlijke verzorging particulier planbaar per uur € 72,39
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Persoonlijke verzorging particulier onplanbaar per uur € 80,00

Verpleging per uur € 83,50

*no show wordt in rekening gebracht wanneer de cliënt het zorgmoment te laat heeft afgezegd

** prijs wordt eind januari gepubliceerd


