
 

 

Stichting Bethanië - Tarieven producten en diensten per 1/1/2023  Pagina 1 van 2 

Tarieven producten en diensten 2023 

 
 
Alle bedragen zijn inclusief BTW  
 
Aansluiting telefooncentrale 
Voor € 20,00 per maand wordt u op de telefooncentrale aangesloten, dit zijn vaste kosten. Om naar 
buiten te bellen dient eerst een 0 te kiezen. U kunt wel rechtstreeks gebeld worden. Om intern te bellen 
hoeft u alleen de laatste vier cijfers te kiezen. Indien u een vermelding in de Telefoongids wilt, dan moet 
u daarvoor zelf zorgdragen. 
 
Aansluiting basispakket kabeltelevisie 
Indien u gebruik wilt maken van kabeltelevisie, dan kunt u voor € 20,00 per maand een abonnement 
afsluiten. U moet zelf uw huidige aanbieder opzeggen. 
 
Inboedel- en/of WA-verzekering 
Wij bieden u de mogelijkheid om gebruik te maken van collectieve verzekeringen met zeer lage premies. 
Bethanië sluit deze verzekering(en) voor u af, u betaalt zelf de premie(s). 
De jaarpremies zijn: 
 
Inboedelverzekering € 12,20 
Verzekerd bedrag € 10.000,- 
Max. vergoeding diefstal lijfsieraden € 2.500,- 
Max. vergoeding voor geld/geldswaarden € 1.000,- 
Eigen risico bij schade: 
 - Schroeien, zengen, smelten € 50,- per gebeurtenis 
 - Insluiping diefstal zonder aantoonbaar evenement € 200,- per gebeurtenis 
 
WA-verzekering € 17,50 
Verzekerd bedrag € 2.000.000,- per gebeurtenis met inachtneming van het maximum per 
verzekeringsjaar. 
 
Merken van kleding 
Kleding en platgoed kan door Bethanië gemerkt worden met naam en appartement om zoekgeraakte 
was te voorkomen.  
Maximaal 300 merkjes voor een vast bedrag van € 116,20. 
 
Wasverzorging 
Zoals vermeld in de zorgovereenkomst, bent u zelf verantwoordelijk voor het wassen van uw ondergoed 
en bovenkleding. Bethanië biedt u de mogelijkheid gebruik te maken van de wasverzorging binnen ons 
huis. 
Kosten voor deze wasverzorging bedragen € 69,70 per maand.  
De kosten van het chemisch reinigen van kleding (bijv. kostuum) zijn voor uw eigen rekening. 
 
Zorgoproepsysteem 
Abonnement per maand op het zorgoproepsysteem in het appartement en een hals- of polsalarm. 
zorgoproepsysteem 1 persoon € 53,60 
zorgoproepsysteem 2 personen € 71,30 
 
Maaltijdservice 
Dagelijkse warme maaltijdvoorziening thuisbezorgd.  
Kosten per persoon per maand € 301,90 
 
Inzet huishoudelijke hulp 
Wilt u (meer) huishoudelijke hulp, dan kunt u deze hulp (extra) inkopen voor € 37,37 per uur. 
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Inzet huismeester/technische dienst 
De kosten huismeester voor werkzaamheden volgens het Onderhouds ABC zijn € 33,90 per uur. 
 
Bewegingssensor 
De kosten voor een bewegingssensor zijn € 11,30 per maand. 
 
 
 


