Prijslijst
aanvullende diensten

Prijs

Toelichting

Huishoudelijke hulp

Vanaf € 26,53 per uur

Prijs exclusief BTW en reiskosten*

Begeleiding

Vanaf € 47,55 per uur

Prijs exclusief BTW en reiskosten*

Verzorging

Vanaf € 51,77 per uur

Prijs exclusief BTW en reiskosten*

Verpleging

Vanaf € 66,48 per uur

Ergotherapie, logopedie en diëtetiek

Op aanvraag

Fysiotherapie

Vanaf € 30,13 per zitting

Zorg- en behandeldiensten

Vaak gedekt in uw zorgverzekering.

Horeca
‘Alles in 1’-maandarrangement

€ 455,- per maand p.p.

Elke dag ontbijt, brood- en warme maaltijd
(3-gangen dagmenu).

Warme maaltijd-maandarrangement

€ 285,- per maand p.p.

Elke dag een warme maaltijd (dagmenu).

Dagmenu voordeelkaart (10 maaltijden)

€ 100,-

Driegangen Dagmenu

€ 10,50

Per keer bij de kassa af te rekenen dagmenu.

Top-/themamenu

€ 24,50

Luxe driegangenmenu.

Top-/themamenu toeslag bij een
maandarrangement

€ 13,95

Top-/ themamenu mensen met
maaltijdvoorziening (VPT/ZZP)

€ 13,95

Verjaardagsmenu p.p. (bewoners gratis)

€ 15,95

We maken graag een voorstel op maat voor jarige
en evt. partner en gasten.

ViVa! Maaltijden & Boodschappen aan huis

Koelverse maaltijden
€ 7,45
Diepvriesmaaltijd € 6,25

Maaltijden worden gratis bezorgd.

Dagelijks vers bereide maaltijd aan huis
(warm/gekoeld)

Vanaf € 6,50 (hoofdgerecht) Alleen in Bergen. Informatie via De Marke
telefoon 088 995 88 00

Consumptiekaart

€ 10,- en € 25,-

Welzijn
Uitbureau

Prijs afhankelijk van type

Zie www.vivalavie.nl

uitstapje of vereniging
Kapper

Zie prijslijst kapper

Pedicure

Zie prijslijst pedicure

* Informeert u bij onze afdeling Zorgbemiddeling welke prijs exact voor u van toepassing is.

Kwaliteit van leven

Prijs

Toelichting

Wonen en service
Personenalarmering binnen een ViVa!

€ 25,- per maand

Zorggroep woonzorgcentrum
Personenalarmering buiten een ViVa!
Zorggroep woonzorgcentrum

Afhankelijk van pakket

De kosten van een alarmoproep vallen
over het algemeen binnen uw zorgindicatie.
Zie voor de verschillende pakketten de informatie
Personenalarmering.

Lidmaatschap Ledenservice

€ 22,75 per jaar

Lidmaatschap per gezin.

Kabelkosten

€ 10,20 per maand

Afhankelijk van locatie collectief of rechtstreeks af

Logeren

€ 67,35 per nacht per
persoon

Wassen

Zie prijslijst PWas/Newasco Uitgevoerd door Rentex Floron/Newasco.

Vergaderarrangement

Afhankelijk van zaal

Gastvrouw en huismeester

€ 9,27 per kwartier

WA-verzekering

€ 1,94 per maand

te nemen. Prijs indien collectief.
Overnachting in kamer met badkamer, inclusief
bed- en badlinnen, exclusief ontbijt.
Informeer bij de gastvrouw van de locatie.

Overlijden
De laatste zorg aan cliënt

€ 200,-

Ontruimen appartement

Zie tarief huismeester

Huur kapel (indien aanwezig)

€ 307,50 per dag

Huur afscheidskamer/stille ruimte

€ 215,25 per dag

Consumpties bij afscheid

Op aanvraag

Extra dag bij ontruimen of inhuizing

€ 97,15

Voorwaarden
	Zorg- en behandeldiensten worden vaak vergoed vanuit de
Wet Langdurige Zorg, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning of uw zorgverzekering. Indien dit niet het geval is
dan gelden bovenstaande prijzen.
	Details met betrekking tot exacte invulling van de horecaarrangementen verschillen per locatie en kunnen bij de
gastvrouw van de betreffende locatie nagevraagd worden.

	Voor de horeca-arrangementen geldt dat er geen restitutie
plaats vindt indien (een deel van) de dienst niet wordt
afgenomen.
	Prijzen horeca, logeren, personenalarmering, huismeester,
Ledenservice en diensten bij overlijden zijn inclusief btw.
	Indien u lid bent van ViVa! Ledenservice ontvangt u korting
op personenalarmering buiten een ViVa! woonzorgcentrum
en ViVa! Maaltijden & Boodschappen.

Prijzen d.d. januari 2019. Prijswijzigingen voorbehouden.

hoofdkantoor
Parlevinkerstraat 23
1951 AR Velsen-Noord
088 995 80 00 (lokaal tarief)
info@vivazorggroep.nl
www.vivazorggroep.nl

Kwaliteit van leven

