TARIEVENLIJST
Vanaf 1 juni 2018
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Inleiding
Per 1 januari 2016 heeft de juridische fusie plaatsgevonden tussen De Friese Wouden,
Palet en Elkander en is de KwadrantGroep gevormd. Deze tarievenlijst geeft de tarieven
weer voor de locaties en diensten van de KwadrantGroep. Voor zover mogelijk zijn de
tarieven geharmoniseerd.
De tarieven worden jaarlijks opnieuw vastgesteld rekening houdend met de dan
geldende wet- en regelgeving.
Indexaties worden gedaan op basis van de prijsindexcijfers van de NZa voor personele
en materiele kosten:
Prijsindex personele kosten 2018
2,68%
Prijsindex materiele kosten 2018
1,50%
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1. Zorgverlening
KG 2018

1.1 Zorgverlening aan derden zorgverleners (OZL Onderling Zorglevering)
100% NZA

afgerond

Persoonlijke verzorging

Per uur

€ 53,97

€ 51,30

Persoonlijke verzorging speciaal

Per uur

€ 80,64

€ 76,60

Verpleging

Per uur

€ 79,90

€ 75,90

Verpleging speciaal / Casemanagement dementie

Per uur

€ 86,51

€ 82,20

Casemanagement dementie

Per uur

€ 86,51

€ 82,20

Begeleiding

Per uur

€ 58,18

€ 55,30

Huishoudelijke hulp

Per uur

€ 31,09

€ 29,50

Dagactiviteit ouderen basis

Per dagdeel

€ 37,93

€ 36,00

Toeslag vervoer dagactiviteit ouderen

Per dagdeel

€ 7,17

€ 7,20

Prestaties gekoppeld aan de functie dagactiviteit

Basis tarief: 95% van maximale NZa tarief; muv vervoer en ongeplande nachtzorg: 100% NZa tarief.
Zorgverlening aan derden is bedoeld voor vakantiezorg.
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1.2 Zorgverlening aan PGB cliënten en particulieren
PBG VV

KG 2018
afgerond

Verzorging formeel

€ 37,80

Verpleging formeel

€ 58,10

NB: Cliënten van De Friesland Zorgverzekeraar mogen vanaf 2018 geen PGB VV meer inkopen bij een
zorgverlener. Dit gaat altijd via ZIN. Geen PBG contract meer toegestaan met cliënten van DFZ.
https://www.defriesland.nl/Images/informatiebulletin-2018-36120.pdf
Grondslag WLZ
100% NZA

afgerond

Persoonlijke verzorging

Per uur

€ 53,97

€ 45,90

Persoonlijke verzorging speciaal

Per uur

€ 80,64

€ 68,50

Verpleging

Per uur

€ 79,90

€ 67,90

Verpleging speciaal / Casemanagement dementie

Per uur

€ 86,51

€ 73,50

Begeleiding

Per uur

€ 58,18

€ 49,50

Huishoudeljke hulp

Per uur

€ 31,09

€ 23,30

Dagactiviteit ouderen basis

Per dagdeel

€ 37,93

€ 32,20

Toeslag vervoer dagactiviteit ouderen

Per dagdeel

€ 7,17

€ 7,20

-

€ 7,50

Prestaties gekoppeld aan de functie dagactiviteit

Eigen bijdrage warme leeftijd

Basis tarief: 85% van maximale NZa tarief; m.u.v. vervoer: 100% NZa tarief
Tarief vanuit uitkerende instantie aan cliënt is lager. Het verschil tussen factuur KG en uitkering vanuit instantie
is voor rekening van PGB cliënt.
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1.3 Alarmering

KG 2018
Tarief incl BTW

Alarmeringshulp Dongeraheem en Spiker

Per maand

kosten aansluiting

€ 12,50

Alarmering De Stelp

Per maand

met subsidie

€ 11,00

Alarmering

Per maand

DFW

€ 5,00

Technische deel alarmering

Per maand

Cliënten Palet

€ 6,60

De tarifiering per merk verschilt omdat de inhoud van de alarmeringscontracten verschillend is.
Uniformering contracten volgt de locale technische vernieuwingen.

1.4 Zorg na overlijden
Tarief
(niet BTW plichtig)
Laatste verzorging voor de overledene

€ 105,50

Assistentie bij kisten

€ 40,00

Kosten koster

€ 52,00

Verzorgen rouwdienst geestelijk verzorger

€ 455,00

Opbaren in aula

Per dag

€ 71,40

Opgemerkt moet worden dat een gedeelte van bovenstaande kosten vaak declarabel is via de
begrafenisverzekering. Bij twijfel raden wij aan contact op te nemen met de begrafenisvereniging.
13 dagen regeling
Verzorgingshuis cliënt: op basis van ZZP 4
incl NHC, NIC en Waardigheid en Trots

Per dag

€ 162,66

Verpleeghuis cliënt: op basis van ZZP 4
incl NHC, NIC en Waardigheid en Trots

Per dag

€ 192,68

Uithuizen: na vertrek of overlijden dient de kamer binnen 8 dagen te zijn opgeleverd.
Indien er meer tijd nodig is, kan dat in overleg tegen geldend tarief per dag.
Inhuizen: na beschikbaar zijn van de kamer, dient deze binnen 5 dagen te zijn betrokken.
Indien er meer tijd nodig is, kan dat in overleg. Kosten zijn daarna per dag.

1.5 Hospice Palet

KG 2018
afgerond

Particulier verblijf per dag

€ 384,50

Eigen bijdrage per dag voor voeding en dergelijke

€ 25,85

Betreft Palet product. Is niet relevant voor andere labels.
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2. Voeding
2.1 Restitutie

KG 2018
Tarief

afgerond

Restitutie broodkosten

Per maand

€ 62,95

€ 62,95

Restitutie warme maaltijd VPT cliënten Palet

Per maand

€ 200,06

€ 200,00

Restitutie broodkosten, koffie/thee/sap,
toiletpapier De Friese Wouden

Per maand

€ 85,06

€ 85,00

Restitutie broodkosten is gebaseerd op advies LOC. Tarifering geldt voor verschillende klantgroepen.
Samenstelling van de producten is verschillend.
2.2 Catering
Op iedere locatie is een cateringmap beschikbaar waarin de tarieven van de diverse consumpties staan vermeld.
De tarieven kunnen verschillen per locatie. Dit is afhankelijk van de functie van het restaurant en de inkoop.
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3. Facilitair
3.1 Telefoon & TV

KG 2018
afgerond
incl. BTW

Telefoonabonnement (indien van toepassing)

Per maand

Gesprekskosten

€ 21,40
variabel

Kabeltelevisie huur tv

Per week

€ 12,50

Kabeltelevisie eigen (indien van toepassing)

per maand

€ 10,65

3.2 Vervoer
Bewonersbus

Per kilometer € 0,60

Starttarief

€ 5,00

Er is niet op iedere locatie een bewonersbus beschikbaar.
3.3 Waskosten
Waskosten bestaande intramurale cliënten Palet

Per persoon
per maand

€ 64,00

Waskosten persoonsgebonden DFW en Elkander
(uitgez. De Stelp)

Per persoon
per maand

Rentex
tarieven

Waskosten bestaande cliënten De Stelp

Per persoon
per maand

€ 72,20

Waskosten nieuwe cliënten Palet en De Stelp

Per persoon
per maand

€ 78,00

Voor bestaande cliënten worden de waskosten - voor zover deze niet zijn uitbesteed aan Rentex in stappen verhoogd naar het LOC tarief van € 78,00 per maand. Nieuwe cliënten betalen het
LOC tarief al in 2017. Voor bestaande Palet cliënten betekent dit het volgende:
Tarief 2017: € 50,00
Tarief 2018: € 64,00
Tarief 2019 € 78,00
Voor bestaande De Stelp cliënten betekent dit het volgende:
Tarief 2017: € 66,35
Tarief 2018: € 72,20
Tarief 2019 € 78,00
Indien bij locaties tussentijds overgegaan wordt op Rentex, worden deze tarieven gehanteerd.
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3.4 Huur Audiovisuele middelen

KG 2018
Incl BTW

Beamer

Per dagdeel

€ 25,30

Microfoon + standaard

Per dagdeel

€ 12,70

Laptop

Per dagdeel

€ 18,20

Geluidsinstallatie

Per dagdeel

€ 60,80

Indien audiovisuele middelen onderdeel zijn van de zaal dan zit het bij de zaalhuur in.
3.5 Zaalverhuur
Incl BTW
Huur kleine ruimte < 50 m2

Per dagdeel

€ 28,10

Huur grote ruimte tussen 50 - 100 m2

Per dagdeel

€ 56,20

Per persoon
per jaar

€ 18,00

3.6 Verzekeringen
Collectieve inboedel & aansprakelijkheidsverzekering KG
Het afnemen van verzekering is facultatief.
3.7 Abonnementen
Incl BTW
PluZ abonnement

Per jaar

€ 21,50

Korting bij betaling via automatische incasso

Per jaar

€ -2,50

DienstenPalet abonnement is per 1 januari 2018 samengevoegd met PluZ abonnement.
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4. Overige dienstverlening
4.1 Activiteiten
Het innen van een bijdrage in de ontspanningskosten of een welzijnsbijdrage wordt voorgelegd aan
en geaccordeerd door de lokale Clientenraad.

5. Uurtarieven personeel
5.1 Uurtarieven personeel

KG 2018
Tarief incl BTW (indien
van toepassing)

Facilitair
Medewerker bediening

Per uur

€ 24,10

Medewerker kok

Per uur

€ 39,60

Medewerker logistiek

Per uur

€ 36,20

Medewerker technische dienst

Per uur

€ 39,60

Medewerker zorg

Per uur

€ 35,40

Medewerker activiteitenbegeleiding

Per uur

€ 35,40

Per uur

€ 19,10

Zorg

Huishoudelijke hulp
HH particulier in loondienst

In 2018 wordt de Huishoudelijk hulp overgedragen aan KwadrantGroep Huishoudelijke Hulp.
Voor informatie omtrent de tarieven kunt u contact opnemen met hen op telefoonnummer
088 512 4000.
De uurtarieven gelden gedurende kantooruren: maandag - vrijdag 08.00-17.00 uur.
Na kantoortijd wordt onregelmatigheidstoeslag in rekening gebracht.
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10. Veel gestelde vragen
• Wat wordt mijn eigen
bijdrage aan het CAK?

• Waar kan ik met mijn vragen
over mijn factuur terecht?

• Waar kan ik met mijn vragen over
Persoonlijke was op maat
(Pwas op Maat) terecht?

Zonnedauw 7
9202 PE Drachten
Postbus 181
9200 AD Drachten
Tel. 088 512 00 00
info@kwadrantgroep.nl
www.kwadrantgroep.nl

Onze merken:
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