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OVERZICHT SUPPLEMENTEN
ASSISTENTIEWONINGEN

 9 Nutsvoorzieningen:
- Water: wordt doorgerekend door de groep 

van assistentiewoningen, op basis van een 
individuele teller per assistentiewoning,

- Gas: wordt doorgerekend door de groep 
van assistentiewoningen, op basis van een 
individuele teller per assistentiewoning,

- Elektriciteit: wordt rechtstreeks door de 
bewoner betaald op basis van zijnindividuele 
private aansluiting per assistentiewoning.

 9 Communicatievoorzieningen (telefoon, 
televisie, internet): het betreft hier individuele 
private aansluitingen per assistentiewoning met 
rechtstreekse aanrekening aan de bewoner.

 9 Specifieke animatie-, recreatie- en 
therapeutische activiteiten die door de groep 
van assistentiewoningen en/of zijn partners 
worden georganiseerd en die een aantoonbare 
meerkost vertegenwoordigen zoals de 
occasionele uitstappen,

 9 Voeding en drank: verbruik in de Brasserie, 
andere voedingswaren die via de groep van 
assistentiewoningen door de bewoner besteld 
worden,

 9 Het bezorgen van maaltijden op uw 
assistentiewoning, exclusief dranken:
- Ontbijt: 5,50 euro
- Warm middagmaal (soep, hoofdgerecht, 

dessert): 10,00 euro
- Avondmaal: 5,50 euro

 9 Het verbruiken van maaltijden in 
het woonzorgcentrum tijdens de 
gemeenschappelijke maaltijdmomenten, 
inclusief water en koffie:
- Ontbijt: 3,00 euro
- Warm middagmaal (soep, hoofdgerecht, 

dessert): 7,50 euro
- Avondmaal: 3,00 euro

 9 Reiniging van de private assistentiewoning:  
12,25 euro per begonnen half uur,

 9 Klusjesdienst: 12,25 euro per begonnen half uur,

 9 Geïndividualiseerde boodschappendienst:  
12,25 euro per begonnen half uur,

 9 Specifieke persoonlijke administratieve 
ondersteuning: 12,25 euro per begonnen half 
uur,

 9 Pedicure, manicure, esthetische verzorging en 
kapper door een interne dienstverlener,

 9 Vervoerskosten van de bewoner door  
een interne dienstverlener,

 9 Begeleiding van een bewoner door een 
personeelslid naar een consultatie  
(25,00 euro per begonnen uur),

 9 Kosten voor extra badges voor de kamer-
toegang (kosteloze terbeschikkingstelling voor 
bewoner, partner, kinderen, zorgcoördinator en 
borgsteller) (5,00 euro per stuk),

 9 Portkosten van doorgestuurde briefwisseling,

 9 Bijkomende kameraccommodatie, apparatuur 
en diverse hulpmiddelen:
- Maandelijkse vergoeding aërosoltoestel:  

2,50 euro
- Maandelijkse vergoeding microgolfoven:  

2,50 euro
- Maandelijkse gebruiksvergoeding televisie 32”: 

10,00 euro
- Maandelijkse gebruiksvergoeding televisie 

42”: 15,00 euro
- Maandelijkse gebruiksvergoeding smartcard 

digitale televisie: 5,00 euro


