DAGPRIJZEN VAN TOEPASSING VANAF 01 SEPTEMBER 2022
Dagverzorgingscentrum "De Kim" :
- Dagprijs : 20,00 €
- Halve dag (minder dan 6u. aanwezig) zonder middagmaal : 60% van de dagprijs
- Middagmaal : 2,50 €
Vervoerskost :
- Vervoer per rit : 2,00 € enkele reis ; 4,00 € heen en terug
- Prijs per kilometer (woonplaats buiten Ardooie/Koolskamp - DVC) : 0,35 €/km
De gebruiker die voor zijn vervoer van en naar het dagverzorgingscentrum gebruik maakt van
een dienstenchequebedrijf, betaalt de vervoerskost met dienstcheques.
Bij de maandelijkse factuur van de verblijfskosten, wordt een ‘nota vervoer/ dienstencheques’
en ‘nota vervoer/kilometers’ opgemaakt.
Volgende voorschotten, verleend door derden, zijn niet inbegrepen in de dagprijs :
- de medische pedicure en manicure;
- de kapster;

Serviceflats "Hof ter Linden" :
- Dagprijs
- Huur garage

17,52 €
0,54 €/dag

Woonzorgcentrum "Sint-Vincentius" :
1. De dagprijs
- Tweepersoonskamer (per persoon)
- Eénpersoonskamer met toilet
- Eénpersoonskamer nieuwbouw

54,21 €
58,39 €
59,08 €

De dagprijs dekt de kostprijs voor huisvesting en verzorging voor zover deze wettelijk behoren
tot de normale rusthuisactiviteit.
2. Volgende persoonlijke en individuele diensten en leveringen, verleend door het WZC, zijn niet
inbegrepen in de dagprijs :

- het verzorgingsmateriaal dat niet gedekt wordt door RIZIV-forfaits;
- de supplementaire voedingsproducten en dranken die buiten de maaltijden op individuele
vraag van de bewoner verstrekt worden (uitgezonderd drinkbaar water) bv. cafetaria,
rijdende winkel, gastenmaaltijd;
- de lichte en dadelijk opneembare voedingsstoffen (enterale voeding, voedingssupplementen, een speciale maaltijd ter vervanging van de gewone maaltijd;
- de persoonlijke aankopen op uitdrukkelijke vraag van de bewoner, bv. kledij, deodorants,
shampoo, enz…;
- de specifieke animatie-, recreatie- en therapeutische activiteiten die door de voorziening
worden georganiseerd en een aantoonbare meerkost vertegenwoordigen;
- het vervoer door het WZC op vraag van de bewoner;
- alle mogelijk kosten die verband houden met het houden van een individueel huisdier;
- telefoon en internet : abonnementskosten en kosten voor individueel gebruik;
- digitale televisie : huurprijs per maand
- de individuele administratie- en verzendingskosten bv. enveloppes, postzegels, kopies.
3. Volgende voorschotten, verleend door derden, zijn niet inbegrepen in de dagprijs :
-

het verzorgingsmateriaal dat niet gedekt wordt door RIZIV-forfaits;
de aanmaak van wasserijlabels en het naamtekenen van persoonlijk linnen en kledij;
de was en stomerij van persoonlijk linnen en kledij;
de herstellingskosten van persoonlijk linnen door externe dienstverlener;
de medische pedicure en manicure;
de kapster;
de esthetische verzorging;
de honoraria van externe verstrekkers van zorg, opgenomen in de nomenclatuur van het
RIZIV, maar niet gedekt door de RIZIV-forfaits bv. dokter;
de individuele bijdragen voor het ziekenfonds;
de kosten van de medicatie (verminderd met de bekomen korting);
de hospitalisatiekosten;
de vervoerskosten die verband houden met de gezondheid van de bewoner;
de kosten voor hulpmiddelen zoals hoorapparaat, bril, tandprothesen, orthesen, rolstoel,
krukken, looprek, enz… voor het gedeelte dat niet gedekt wordt door de ziekteverzekering of
dat niet onder de toepassing van de overeenkomst tussen de voorziening en de
verzekeringsinstelling valt.

4. De in artikel 2 en 3 vermelde bedragen worden aangepast overeenkomstig de geldende
prijzenreglementering.

Centrum voor Kortverblijf :
Eénpersoonskamer met toilet : 58,39 €
De dagprijs dekt de kostprijs voor huisvesting en verzorging voor zover deze wettelijk behoren
tot de normale rusthuisactiviteit.
Artikel 2, 3 en 4 van het woonzorgcentrum zijn hier ook geldig.

