
Prijslijst per 1/1/2023

Producten & diensten die niet vergoed worden
Wanneer u (tijdelijk) bij ons woont 
 
Producten / diensten Prijs Periode
   
Kleding   
Abonnement wasservice (inclusief merken) bij
CleanLease (zelfstandig ondernemer met eigen
prijzen)

€97,43*
 

per 4 weken

Eenmalige merkservice (indien u geen
wasabonnement afsluit, maar wel uw kleding wilt
laten voorzien van een barcodelabel).

€125,66**
 

eenmalig

Bed- en badlinnen worden verzorgd door Zonnehuisgroep Vlaardingen. Wilt u uw eigen bed- en
badlinnen laten wassen door CleanLease, dan zijn hier extra kosten aan verbonden.
Stomen of repareren eigen kleding kosten zijn aan te vragen bij CleanLease
Telefonie, tv en internet   

TV-abonnement
(gratis tv voor cliënten revalidatieafdelingen)

€19,95 per maand

U regelt zelf een telefoontoestel en daar waar
dat kan een zogeheten ‘extra dienst’ bij Ziggo;
het Servicepunt kan u hierbij helpen

wat de provider u in rekening brengt

Producten  

Producten te verkrijgen bij brasserieën, winkeltjes
of Servicepunt

zie prijzen in brasserieën, winkeltjes,
respectievelijk servicepunt

Vervoer en uitstapjes  

Uitstapjes kosten incl. kosten voor begeleider
(Retour)rit Zontax binnen straal van 20 kilometer €17,45 per (retour)rit
(Retour)rit Zontax naar andere plaatsen €0,86*** per kilometer
*** Minimum bedrag dat in rekening wordt gebracht per (retour)afstand is €17,45
Retail    

Kapper, pedicure en schoonheidsspecialiste op
onze locaties

zelfstandig ondernemers met eigen prijzen

*prijspeil 1/1/2023
**Dit bedrag wordt eenmalig in rekening gebracht. Gedurende de rest van uw verblijf bij
Zonnehuisgroep Vlaardingen, kunt u daarna kosteloos uw kleding laten merken volgens de daarvoor
geldende procedure (zie brochure CleanLease)



  
Wanneer u thuis woont
 
 
Producten/diensten Prijs Periode
   
Personenalarmering*

FocusCura zelfstandig ondernemer met eigen prijzen
* Er zijn ook andere organisaties die dit product aanbieden.
 
Digitale sleutel

FocusCura zelfstandig ondernemer met eigen prijzen
  
 
Voor alles geldt: indien u niet kiest voor automatische incasso brengen wij
u €5,20 administratiekosten per factuur in rekening.
 
De prijslijst wordt geïndexeerd, de meest recente versie is te vinden op onze website
zgvlaardingen.nl
 
Prijslijst is geldig vanaf 1 januari 2023
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