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Prijspeil 2019, bijstelling vindt plaats in december.  

Onderwerp  Beschrijving  Kosten voor 

cliënt  

Vergoeding aan 

cliënt  

Voedingsafspraken 

 

Een cliënt zorgt helemaal voor zich zelf als 

het om voeding gaat. 

 

geen € 6,80 per 

aanwezigheidsdag 

Die cliënt die gedeeltelijk voor de  eigen 

voeding wil zorgen. De cliënt krijgt een 

bijdrage naar rato die maandelijks op 

rekening wordt gestort door Gors. Er is een 

vast patroon dat één keer per jaar wordt 

afgesproken in de zorgplanbespreking. Aan- 

en afwezigheid spelen geen rol. 

 

 Ontbijt € 1,50 

Lunch € 1,90 

Diner € 2,35 

Tussendoor € 1,20 

Per dag 

Gors draagt zorg voor de voeding. 

 

Geen Geen 

Schoonmaak De woonruimte wordt door Gors 

schoongehouden; Per locatie zijn hierover 

vaste afspraken.  

Als de cliënt 

meer 

schoonmaak 

verlangt dan 

gemiddeld 1 uur 

per week, dient 

hij dit zelf te 

regelen. In 

bijzondere 

gevallen kan 

afgeweken (bijv: 

t.g.v. de 

beperking) 

worden in 

overleg met 

zorgregisseur en 

Unit manager 

 

Geen 

 

De woonruimte wordt door de cliënt schoon 

gehouden. 

Geen Als cliënt zelf 

schoonmaak regelt. 

€ 4,50 per maand 

 

Kabelaansluiting Gors zorgt dat er een kabelaansluiting (Delta) 

aanwezig is. Kosten voor aansluiting komen 

voor rekening van Gors. 

 

geen geen 

Een (fysieke) kabelaansluiting voor internet 

en/of tv (cliënt zorgt daarnaast zelf voor een 

pakket bij een provider). 

 

€ 21,00 geen 

Telefoonkosten  Cliënt gebruikt een telefoonaansluiting (op 

eigen naam) voor gesprekken. 

 

Abonnement en 

gesprekskosten  

geen 

Cliënt gebruikt een telefoonaansluiting voor 

gesprekken en de telefoon wordt gebruikt 

voor alarmopvolging. 

 

gesprekkosten  geen 
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Verzekeringen 

 

Iedereen is verplicht een WA verzekering te 

hebben dus ook cliënten. 

Kosten 

verzekering voor 

de cliënt 

 

geen 

Inboedelverzekering afgesloten door Gors 

voor verblijfscliënten tot maximaal 

€ 20.000. 

geen geen 

Waar gewenst sluit de cliënt zelf een 

aanvullende inboedelverzekering af bij 

gewenste hogere dekking. 

 

kosten cliënt geen 

Gas/Water/Elektra Kosten G/W/E komen voor rekening van 

Gors. 

 

geen geen 

Wasregeling De bed-, bad- en keukentextiel (platgoed) 

wordt door Gors gewassen. 

geen 

 

geen 

Alle persoonlijke was (niet zijnde platgoed) 

wordt door Gors gewassen in een Gors 

wasmachine. 

€ 75,00 per 

maand  

geen 

Alle was als gevolg van aandoening of ziekte 

opgenomen in het zorgplan wordt door Gors 

uitgevoerd. 

 

geen geen 

 

Cliënt wast alles zelf met eigen wasmachine 

(inclusief platgoed). 

geen € 5,00 per maand 

Cliënt wast alles zelf met wasmachine van 

Gors. 

 

€ 5,00 per 

maand 

geen 

 

Vervoer Cliënt maakt privégebruik van een auto of 

bus van Gors. 
€ 0,50 per km 

exclusief btw 

geen 

De kosten van het vervoer van de cliënt van 

en naar de DB cq VB locatie (WLZ) komen 

voor rekening van Gors. 

 

geen geen 

Cliënt heeft een indicatie voor vervoer en 

regelt het vervoer van en naar de DB zelf. 

 

Deel boven 

vergoeding 

€ 8,44/dag 

Als een cliënt voor normale medische zorg 

niet meer alleen een arts of therapeut kan 

bezoeken draagt Gors zorg voor begeleiding 

(begeleiding/mantelzorgers of vrijwilliger). 

 

geen geen 

Woninginrichting Indien de cliënt een woning betrekt wordt 

deze adequaat ingericht door Gors. 

 

geen geen 

 

Cliënt kiest er voor om zelf de woning in te 

richten. 

 

geen geen 

 

 


