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Tarieven aanvullende diensten Lyvore 2021 
 

Inleiding   
 

 Een zorgorganisatie is vrij om bepaalde aanvullende kosten bij de cliënt in rekening 
te brengen. We verwijzen hiervoor naar de ‘zorg- en dienstverleningsovereenkomst 
-algemene en bijzondere modules-’. Het gaat om aanvullende kosten voor vormen 
van zorgverlening en diensten, die niet uit het reguliere budget bekostigd worden. 
 
Een deel van de kosten wordt automatisch doorberekend. Overige kosten zijn 
alleen naar aanleiding van specifiek vastgelegde afspraken met de cliënt of 
cliëntvertegenwoordiger aan de orde. 
 
In dit overzicht zijn de tarieven op een rij gezet die Lyvore aan de cliënten, indien 
aan de orde, doorberekend1.  

 

 
 

1. Wonen (zorg met verblijf) 
 
Bijkomende kosten woon/zorg 

Materialen voor algemeen gebruik (zoals bijvoorbeeld krant, 
papierwaren, gereedschappen, CD, spel, boek, etc.) 

€ 14,23 per maand1). 

 

Gezamenlijke groepsactiviteiten, in het kader van thema dagen, 
feestdagen en dergelijke 

Snacks – dranken anders dan koffie en thee 

Attentie speciale gelegenheden 
1) Deze wordt automatisch in rekening gebracht.  
 

Algemeen 

Cliëntrekening  € 6,58 per maand 

 
Kosten kamer / appartement 

Televisiesignaal op kamer/appartement  (signaal via Lyvore) € 9,85 per maand  

Telefoonsignaal en internetverbinding (draadloos via dongel) Zelf regelen + bekostigen 

Gebruik luchtreiniger 
voor mensen die op hun kamer / appartement roken 

€ 10,29 per maand  

Wifi internetverbinding (indien aanwezig op de locatie) Gratis 

Huur telefoon kortdurend verblijf  € 1,64 per dag 
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Recreatieve activiteiten  

Recreatie / inloopactiviteiten Locaties Lyvore. 
 

Programma en prijzen 
worden vermeld in het 
maandprogramma 
activiteiten dat cliënten 
op naam ontvangen. 

Vervoer cliënten tussen de locaties van Lyvore  
bij activiteiten anders dan vastgesteld in het zorgdossier 

€ 4,63 per keer 
inclusief terugreis 

  
 

Maaltijden e.d. 

Ontbijt/lunch persoonlijke gast van de cliënt € 4,27 per maaltijd  

Warme maaltijd persoonlijke gast van de cliënt  € 8,69 per maaltijd  

Restitutie broodmaaltijden Puntenburg zonder behandeling € 67,40 per maand 

Restitutie broodmaaltijden Wiekslag Boerenstreek € 2,81 per dag 

Restitutie warme maaltijden Wiekslag Boerenstreek en 
Vierlinden 

€ 5,62 per dag 

 

Horeca 

Aanbod en prijzen restaurants Zie prijslijst in restaurant 

Menu feestdagen / evenementen Tarief per evenement 
vooraf aangekondigd 

Diverse arrangementen, zoals borrelgarnituur, gebak, 
meergangen diner - in overleg met de medewerkers van het restaurant 

Zie prijslijst restaurant 

 

Kosten bij overlijden/ontslag 

Kosten laatste zorg  € 158,98 

Leeghalen kamer / appartement door Lyvore en afvoeren 
huisraad 

€   57,84 per uur 

Niet kunnen herbezetten kamer / appartement 
gerekend vanaf de 7e dag na datum van overlijden of 1e dag na ontslagdatum 

€ 223,50 per dag 2) 

Opslaan van huisraad – in overleg - maximaal 3 maanden extern € 65,55 per maand, 
exclusief transportkosten 

Stortkosten van huisraad € 142,22 

Herstelwerkzaamheden kamer / appartement 
 

€ 57,84 per uur 
Exclusief materialen 

Nota Bene: houdt u er rekening mee dat per definitie kosten in 
rekening worden gebracht voor herstelwerkzaamheden, indien 
op de kamer / appartement gerookt is.  

€ 617,18 minimaal 

2)Op de revalidatie en in de transferappartementen worden de kamers meteen herbezet; dat kan omdat 
een cliënt geen eigen inrichting heeft. Dit is ook niet van toepassing wanneer een cliënt zelf huurt.  
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2. Zorg zonder verblijf 
 
PGB WMO en ZVW en particulier 

Begeleiding individueel  € 56,93 per uur 

Persoonlijke verzorging  € 56,37 per uur 

Verpleging  € 66,42 per uur 

Indicatiestelling en evaluatie voor PGB € 75,59 per uur 

Nachtzorg (min.30 min.) € 90,02 per uur 

Dagcentrum basis (dagverzorging) € 38,79 per dagdeel 

Dagcentrum plus (dagbehandeling) € 61,15 per dagdeel 

Vervoer bij dagcentrum (groepsvervoer binnen 9 km) €   7,51 per dag 

Particulier VP-casemanagement dementie  € 71,54 per uur 

 
PGB WLZ 

Begeleiding individueel  € 61,14 per uur 

Persoonlijke verzorging  € 56,37 per uur 

Verpleging  € 63,00 per uur 

Dagcentrum basis (dagverzorging) € 38,79 per dagdeel 

Dagcentrum plus (dagbehandeling) € 61,15 per dagdeel 

Vervoer bij dagcentrum (groepsvervoer binnen 9 km)   €   7,51 per dag 

 
Eigen bijdrage algemene activiteiten voor externe bezoekers Dagcentra Lyvore 

Materialen voor specifieke activiteiten zoals bloemschikken € 0,39 per dagdeel of  
€ 0,77 per 2 dagdelen op 
1 dag 

Extra gezamenlijke groepsactiviteiten in het kader van 
themadagen, feestdagen, uitstapjes en dergelijke 

Snacks 

 
Horeca 

Aanbod en prijzen restaurants Zie prijslijst in restaurant 

Menu feestdagen / evenementen Tarief per evenement 
vooraf aangekondigd 

Diverse arrangementen, zoals borrelgarnituur, gebak, meer 
gangen diner - in overleg met de medewerkers van het restaurant 

Zie prijslijst restaurant 

Broodmaaltijd cliënten  Dagcentra met indicatie  
(bij deelname hele dag) 

Gratis is bij tarief 
inbegrepen 

Broodmaaltijd cliënten  Dagcentra met indicatie  
(bij deelname halve dag) 

€ 2,21 per keer 

Warme maaltijd  cliënten  Dagcentra met indicatie  
(bij deelname hele dag) 

€ 4,48 per keer 
Meerprijs boven broodmaaltijd 

Warme maaltijd  cliënten  Dagcentra met indicatie  
(bij deelname halve dag) 

€ 6,69 per keer 
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Toelichting op onderdelen 
Aanvullende kosten – automatische incasso 

 De aanvullende kosten worden in overleg met de cliëntenraad bepaald en 
vastgesteld. Houdt u er rekening mee dat deze aanvullende kosten de inflatie 
volgen en jaarlijks verhoogd kunnen worden. Ook andere factoren kunnen hierop 
van invloed zijn. Bij de aanvang van de zorg wordt aan u gevraagd om uw 
aanvullende kosten via een automatische incasso te voldoen. 
U machtigt Lyvore om maandelijks het verschuldigde bedrag van uw rekening af te 
schrijven. U ontvangt maandelijks een overzicht van inkomsten en uitgaven, 
waarna het openstaande saldo geïncasseerd wordt. Dit sturen we bij voorkeur via 
de mail naar u toe.  

 

Waskosten 

  De cliënt wordt geacht zelf zorg te dragen voor het wassen van de kleding. 

 De zorgaanbieder kan voor u de was van kleding laten verzorgen. 

 Deze was wordt uitbesteed aan Newasco (wasserij).  

  

Wasverzorging GRMN (geriatrische revalidatie midden-Nederland) en kortdurend 
verblijf/transfer 

 Verblijf op het GRMN of kortdurend verblijf/transfer is van korte duur. Lyvore 
faciliteert het verzorgen van de was niet voor cliënten die op deze locatie verblijven. 
U wordt geacht het wassen van uw kleding zelf te regelen in overleg met uw 
relaties.Uw kleding hoeft u niet te laten merken. Wel dient hierbij te worden gezegd 
dat Lyvore niet aansprakelijk is voor zoekraken van kleding in dat geval. 

 

Verzekeringen 

  Omdat u aansprakelijk bent voor schade aan derden, dient u uw W.A. 
verzekering te houden. 

 U dient zich ook te blijven verzekeren voor ziektekosten in de basisverzekering. 
Aanvullende verzekering is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. 

 Persoonlijke eigendommen die u meebrengt zou u apart kunnen verzekeren 
indien het kostbare spullen betreft. Vermissing of schade kan gemeld worden 
via een daarvoor bestemd formulier aan het zorgteam of leidinggevende. In 
principe stelt Lyvore zich niet aansprakelijk. 

 

Cliëntrekening  

 Bij aanvang van de zorg wordt een cliëntrekening geopend als men diensten 
afneemt als uitjes en uitgaven in het restaurant e.d. en de verrekening hiervan via 
de administratie van Lyvore loopt. Hiervoor is een automatische incasso vereist. 
Een cliëntrekening is een service van Lyvore om verschuldigde geldbedragen voor 
te schieten. Daardoor hoeft u geen geld of bankpasjes bij u te hebben als u voor 
diensten van Lyvore moet betalen. Heeft u geen cliëntrekening, dan betaalt u ter 
plekke. Voor de service van de cliëntrekening wordt maandelijks een vast bedrag in 
rekening gebracht. 

 


