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Woning

Diensten

Energie

Assistentiewoning type 1 ± 68m²

34,00 €

16,46 €

4€

Totaal
per dag
54,46 €

Assistentiewoning type 2 ± 45m²

21,93 €

16,46€

4€

42,39 €

Supplement extra bewoner

10,00 €

Inbegrepen in totaalprijs:
• Een aangepaste assistentiewoning met keuken, slaapkamer(s), sanitaire cel en
berging
• Eigen toegangsdeur met videofonie en individuele brievenbus
• De aansluiting van telefoon, televisie en internet (niet de opstart- en gebruikskosten)
• Bereikbaarheid van de woonassistent (WA), of diens vervanger, tijdens de
kantooruren. De WA zorgt er onder andere voor dat de bewoners kunnen
deelnemen aan activiteiten die de sociale netwerkvorming bevorderen.
• In geval van een noodoproep voor een bewoner wordt 24/24 u, 7 op 7, het nodige
gedaan om hem/haar onmiddellijk passende zorg te verstrekken. Er is continu
verpleegkundige permanentie vanuit WZC Zilverlinde
• De garantie van crisiszorg en overbruggingszorg
• Organiseren van alle mogelijke zorg waar en wanneer noodzakelijk. Voorrang bij
gebruik kortverblijf, herstelverblijf of definitieve verhuis naar WZC.
• Respons op brandmeldingen
• Alle wettelijk verplichte keuringen van de infrastructuur, zoals liften,
noodverlichting, brandcentrale en branddeuren,…
• Een inboedelverzekering ter waarde van maximaal 10.000€ en een verzekering
burgerlijke aansprakelijkheid, volgens de voorwaarden van de aanwezige polis
• Volledige administratie rond de facturatie conform de regelgeving van de overheid
• Deelname aan gebruikersraad en mee nadenken over aanbod en mogelijkheden
binnen het totaalaanbod van WZC Zilverlinde
• De organisatie van klachtenbeheer conform de regelgeving
• De toegang, onderhoud en beheer van alle ruimten van het woonzorgcentrum;
inclusief de ontmoetings- en gemeenschappelijke ruimten, alsook de tuinen
• De mogelijkheid om in het restaurant van het WZC dagelijks een warm middagmaal
te gebruiken. Er is ook een cafetaria waar men alleen of met familie en bezoek
terecht kan.
• Gratis deelname aan het vrijetijdsaanbod en toegang tot de faciliteiten van he
woonzorgcentrum
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Gratis draadloos internet in restaurant en brasserie ‘t Zilverhof (gelijkvloers WZC)
Bij een technisch probleem is er de bescherming dat er zo snel mogelijk een
inschatting gebeurt en een eerste interventie indien erger moet voorkomen worden
Ophaling en verwerking van normaal huishoudelijk afval
Aansluiting en verbruik van elektriciteit, warm en koud water en verwarming. Het
verbruik wordt forfaitair in een supplement per dag aangerekend.

Mogelijke dienstverlening tegen meerprijs, steeds te regelen via woonassistent en te
betalen via verblijfsnota
•
•
•
•
•
•

Jetons voor was- en droogmachine in wassalon: 4€ per wasbeurt, 0.5€ per 10
minuten drogen
Maaltijden in restaurant ’t Zilverhof; vooraf te reserveren bij woonassistent
Gebruik linnendienst ( lakens, dons, donsovertrek, handdoeken): prijs afhankelijk van
aantal stuks per week
Gebruik zorgbadkamer 10 €/uur
Alle verrijkingsactiviteiten waaraan de bewoners van WZC Zilverlinde betalend
deelnemen. De prijs is afhankelijk van de activiteit maar steeds gelijk voor GAW- en
WZC-residenten.
Mogelijkheid tot gebruik zorgdiensten in afwachting reguliere zorg (tariefschema).

Voorschotten ten voordele van derden, steeds te regelen via woonassistent en te betalen
via verblijfsnota
•
•
•
•
•

Kapsalon en pedicure volgens zelfde voorkeurstarief als residenten WZC ZL
Medicatie: bestellen en afhalen bij woonassistent
Individueel vervoer door externen
Technische interventies door klusjesman van WZC: 15€ per begonnen kwartier, (excl.
materiaal en verplaatsing naar winkel)
Mogelijkheid tot het laten wassen van persoonlijk linnen (stukprijs via externe
wasserij)

Alle prijzen worden steeds geïndexeerd.

Indien er kosten anders dan de index evolueren zal er steeds marktconform aangepast
worden. Indien we aan BTW onderhevig worden zal de BTW-wetgeving toegepast worden.
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PRIJSLIJST VOOR BEWONERS GAW ZILVERLINDE
Prijzen geldig vanaf 25/06/2019

PRIJS RESTAURANT
Middagmaal

Menu van de dag

€7,53

PRIJZEN KAPSALON
Snit
Watergolf of Brushing
Permanent of kleuring
Permanent of kleuring All-in
Cremebad / balsem
Lak / gel

Incl. versteviger, plix of mousse
Zonder snit (incl watergolf of brushing)

€17,00
€20,00
€55,00
€67,00
€3,00
€2,00

PRIJS PEDICURE
Pedicure

€20,00

PRIJS WELNESSBAD
Welnessbad

1 uur

€10,00

PRIJZEN WASSALON
Wasmachine
Droogtrommel

1 wasprogramma
per 10 minuten

€4,00
€0,50

PRIJS HUUR PERSOONLIJK OPROEPSYSTEEM (in de vorm van een polsbandje)
Persoonlijk oproepsysteem

In de vorm van een
polsbandje

€25/maand

Alle prijzen zijn inclusief BTW

Pagina 3 van 3

