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Tarievenlijst Arrangementen en verstrekkingen WelThuis 2023 ingaande 01-01-2023. 
 
Voor verpleeghuizen/verblijf met behandeling en verzorgingshuizen/verblijf zonder behandeling. 
Tarieven kunnen jaarlijks conform indexering of vanuit landelijke ontwikkelingen worden aangepast.  
 
Over een aantal producten en diensten dient WelThuis van overheidswege BTW in rekening te 
brengen. Indien dit van toepassing is, is dit in onderstaande bedragen opgenomen.  
 
Mochten zich wijzigingen voordoen in het BTW-tarief of in het belastingvrij leveren van de 
producten en diensten, dan houdt WelThuis zich het recht voor alsnog aanvullend BTW te heffen. 
Bedragen worden maandelijks, na afloop van de maand, gefactureerd.  
 
Mocht u over onderstaande producten of diensten nog nadere informatie wensen, neemt u dan 
contact op met uw adviseur WelThuis (088 - 92 93 040 of info@welthuis.nl). 
 

Verstrekking Omschrijving Tarief 

AVP aansprakelijkheids-
verzekering particulieren 
(collectief)    
(per woning / zorgplaats)         

Een aansprakelijkheids-
verzekering is verplicht; deze kan 
via WelThuis of zelf worden 
afgesloten. 
Verzekerd bedrag € 5.000.000,-  
per gebeurtenis. 
Eigen risico, bij elke zaakschade 
geldt een franchise van  € 2500,00  
per gebeurtenis. 

€ 1,10 per maand               
(keuze incasso per kwartaal of 
per jaar) Er is geen restitutie 
mogelijk bij overlijden of 
vertrek.                         
(toelichting polis aanwezig)                                              

Inboedelverzekering (collectief) 
(per woning / zorgplaats)                            
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Verzekerd bedrag, geen maximum 
(geen onderverzekering).  
Met uitzondering van geld en 
geldswaardige papieren (max.  
€ 1.000,00) en lijfsieraden (max.   
€ 2.500,00) bij diefstal.  
 
Eigen risico: geen,  
Echter alleen indien de schade 
bestaat uit schroeien, zengen of 
smelten: € 50,00 per gebeurtenis. 
Bij diefstal moet er aantoonbaar 
sprake zijn van braakschade. 

€ 3,35 per maand               
(keuze incasso per kwartaal of 
per jaar) Er is geen restitutie 
mogelijk bij overlijden of 
vertrek.                       
(toelichting polis aanwezig) 
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Verstrekking Omschrijving Tarief 

Kosten overschrijden termijn 
   
 
   

Kosten voor het overschrijden van 
de termijn van langer dan 7 dagen 
voor ontruiming van het 
appartement bij overlijden. 

€ 122,50 per dag 

 

Kosten overschrijden termijn Kosten voor het overschrijden van 
de termijn voor het later inhuizen 
dan de door de cliëntadviseur 
toegewezen dag. (toelichting 
samen wel 13 dagen) 

€ 122,50 per dag 

Kosten overschrijding termijn  Kosten voor interne verhuizing € 122,50 per dag 

Kosten afwezigheid vakantie Bij vakantie / familiebezoek langer 
dan 42 dagen   

€ 122,50 per dag 

Zaalhuur Zaal of vergaderkamer  €   58,40 per dagdeel 

Kosten parkeerpas Vivaldi  Eenmalige kosten aanschaf 
parkeerpas. 

€   21,00 per pas 
exclusief BTW-heffing van 21% 

Aanvullende Diensten O.a. klussen- en tuinservice / 
pedicure aan huis/ kunstgebit aan 
huis enz. 

Via Lidmaatschap Vierstroom 
Ledenservice 088-0900 400 

Welzijn Uitstapjes Werkelijke kosten 
 

   

Begeleiding * Aanvullend op het ZZP pakket  €   69,10 per uur* 

Behandeling * Aanvullend op het ZZP pakket  € 172,50 per uur* 

Verzorging * Aanvullend op het ZZP pakket  €    61,60 per uur* 

Verpleging * Aanvullend op het ZZP pakket  €    80,30 per uur* 

Huishoudelijke hulp * Aanvullend op het ZZP pakket €    34,00 per uur*  

Extra warme maaltijd 
mantelzorger / familie 

Voor-/hoofd-/nagerecht 
  

€      9,80 per maaltijd 

Extra warme maaltijd 
mangelzorg/ familie 

Hoofdgerecht € 6,75 per hoofdgerecht 
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Arrangementen (alleen bij huur zonder WLZ zorgprofiel) 
 

Verstrekking  Omschrijving Tarief 

Abonnement alarmering +      
hals zender 

 
€     18,00 per maand 

Ontbijt en lunchservice 7 dagen per week   
  

€   110,00 per maand  

Warme maaltijd  6 dagen per week 
 
7 dagen per week 

€   250,00 per maand 
 
€   295,00 per maand 

Koffie en thee service 7 dagen per week 
  

€     74,20 per maand 
  

Basisschoonmaak appartement ¾ uur per week €    110,30 per maand  

 
Voor de met één sterretjes (*) aangegeven meerkeuzezorg wordt eerst samen met de cliënt bekeken 
of de gewenste zorgdienst binnen het huidige ZZP tarief past, of dat een indicatie voor een hogere 
ZZP moet worden aangevraagd. Ook bestaat de mogelijkheid om, binnen gestelde kaders sommige 
diensten tegen elkaar uit te ruilen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


