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Onderdeel Toelichting Tarief 2023 
Tarief incl. 

BTW % Tijdvak

incl. indexering
1. Zorgverlening
1.1 Zorg- en behandeldiensten
Eerstelijns paramedische behandeling (ergo- en fysiotherapie, dieetadvisering, logopedie), 
wijkverpleging en Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patiëntgroepen in het kader van de 
Zorgverzekeringswet

Deze zorgverlening vindt over het algemeen plaats op basis van een verwijzing of indicatiestelling door een arts en 
conform de contracten met de zorgverzekeraars gefinancierd.  zie tarief 

zorgverzekeraar
Huishoudelijke hulp zie tarief 

zorgverzekeraar
1.2 Extramurale alarmering 
Alarmkastje en sleutelkluis Zie prijslijst CSI en ZSPP
Alarmopvolging abonnement per maand € 17,80 0% Maand
Geleverde zorg na oproep € 46,15 0% Half uur
1.3 Extra dagen tijdelijk verblijf voor eigen rekening
Extra verblijfsdag, na 7 dagen vanaf overlijdensdatum Kennemerhart streeft naar 3 – 5 mutatiedagen met een maximum van 7. Alleen in uitzonderingssituatie en met 

goedkeuring van de teamleider kan een appartement langer dan 7 dagen na overlijden worden gebruikt. Voor die 
dagen wordt het ZZP5 tarief excl. behandeling gehanteerd. € 298,70 0% per dag

2. Voeding
Voeding Zie prijslijst op locatie
Vergoeding Broodgeld aan bewoners 
Alleen voor bewoners die voor 1-1-2018 bij Kennemerhart woonachtig waren, m.u.v. Reinaldahuis.

Betreft vergoeding voor cliënten die nog zelf voor de broodmaaltijden kunnen zorgen; dit  op voorwaarde dat goede 
zorg gegarandeerd is. 

€ 68,00 0% Maand
3. Facilitair
3.1  Telefoon, tv en internet
Permanent verblijf
Televisie, telefonie en internet (via Ziggo) Zie prijslijst Ziggo
Tijdelijk verblijf (GRZ)
Televisie tijdelijk verblijf (basispakket) (A.G. Bodaan, Janskliniek, Reinaldahuis) Kennemerhart levert een tv met basispakket tv. Gratis

Bij de tv wordt een afstandsbediening geleverd, waarvoor bij in huizing voor ontvangst moet worden getekend. Als 
de afstandsbediening bij uithuizing niet teruggegeven kan worden, wordt deze in rekening gebracht. € 75,00 0% per stuk

Tijdelijk verblijf cliënten A.G. Bodaan: 
uitbreidingsmogelijkheden op pakketten, extra tv kanalen, internet en telefonie.

Zie prijslijst ICM

Inhoudsopgave



3.2 Persoonsgebonden was
Mijn Waslijn CleanLease (alle locaties, m.u.v. Reinaldahuis) Zie prijslijst CleanLease
Wasservice Newasco (Reinaldahuis) Zie prijslijst Newasco
Plafondbedrag persoonsgebonden was (alle locaties, m.u.v. Reinaldahuis) Voor extra persoonsgebonden was als gevolg van aandoening. 

Exclusief aanmeldkosten, labelkosten, factuurkosten, kosten wassen eigen bedtextiel. € 110,10 21% Maand
3.3 Verzekeringen
Collect. Inboedel- & aansprakelijkheidsverzekering per jaar 
(voor clienten die voor 1-1-2021 bij Kennemerhart woonachtig waren) € 29,75 0% Jaar
Collect. Inboedel- & aansprakelijkheidsverzekering per jaar woonachtig andere cliënten € 45,80 0% Jaar
3.4 Bewegen
Bijdrage TopFit (incl btw) per maand op basis van abonnement 1 x per week € 41,55 9% Maand
Bijdrage TopFit (incl btw) per maand op basis van abonnement 2 x per week € 72,65 9% Maand
3.5 Logies
 Bijplaatsen van een bed met linnenpakket (inclusief koffie en thee en mee-eten met het ontbijt) NB In geval van waken bij een bewoner, wordt geen tarief in rekening gebracht. 

€ 52,50 0% Nacht
3.6 Toegang
Bij inhuizing krijgt iedere bewoner 2 (gecertificeerde) voordeursleutels naar studio/appartement 
en - indien van toepassing - 2 brievenbussleutels. De bewoner tekent voor ontvangst van de 
sleutels.
Er worden geen toegangstags voor locaties uitgereikt. 
Dit m.u.v.:
-  bewoners die onbegeleid, buiten receptietijden om, zelfstandig de locatie kunnen verlaten en 
weer betreden. (Indien die capaciteit wijzigt, kan Kennemerhart de tag blokkeren.)
- Overspaarne, waar mantelzorgers 2 toegangstags ontvangen (na tekenen van ontvangst tags)  
voor gebruik tijdens openingstijden locatie.
Er kunnen geen extra sleutels en/of tags worden bijbesteld.
Kennemerhart rekent geen borg voor de uitgereikte sleutels.
Bij verlies van uitgereikte sleutels (waaronder ook wordt gerekend het niet op tijd inleveren van 
sleutels bij door- of uitstroom), brengt Kennemerhart een boete in rekening. 

€ 75,00 0% per sleutel of tag
3.7 Overige voorzieningen
Huur luchtzuiveraar € 37,20 21% Maand
Huur stalling scootmobiel (voor niet door KH geïndiceerde scootmobiels) NB De bewoner krijgt 2 sleutels voor de scootmobielstalling (na tekenen voor ontvangst). Indien de sleutels niet 

tijdig ingeleverd kunnen worden bij door-/uitstroom of beeindigen huur stalling, wordt een boete in rekening 
gebracht. Voor bedrag, zie hierboven bij toegang. € 45,80 21% Maand

4. Overige dienstverlening
4.1 Welzijn
Gebruik duofiets (voor bewoner locatie)
Betreft locaties: Janskliniek, Schoterhof, De Blinkert, Reinaldahuis, De Rijp, Overspaarne, 
Meerleven, Huis in de Duinen, Juttershart. gratis
Pedicure  Zie prijslijst pedicure
Manicure Zie prijslijst manicure
Kapper Zie prijslijst kapper
Abonnement extra activiteiten:  
- A.G. Bodaan € 11,45 0% Maand
- De Blinkert € 14,35 0% Maand
- Meerleven € 11,45 0% Maand
- Huis in de Duinen  € 11,45 0% Maand
- Extramuraal

€ 17,20 0% Maand



4.2 Administratiekosten
Administratiekosten (zonder machtiging) € 5,20 21% per keer
Administratiekosten (zonder machtiging) Extramuraal € 5,20 21% per keer
Administratiekosten (zonder machtiging) Vastgoed € 57,20 21% per keer
5. Ruimteverhuur, vergaderarrangement en -voorzieningen
5.1 Ruimteverhuur
Zaalhuur extern Tarief per beschikbare zitplaats per dagdeel. 

Let op: De zaalhuur wordt berekend op basis van het maximaal aantal zitplaatsen van de ruimte ongeacht het aantal 
te verwachten gasten. Voorbeeld: bij een zaal met een capaciteit van 32 zittende gasten bedraagt de zaalhuur € 
160,- per dagdeel € 5,00 0%

per beschikbare 
zitplaats per 

dagdeel
Zaalhuur bewoners Idem

€ 2,00 0%

per beschikbare 
zitplaats per 

dagdeel
5.2 Vergaderarrangement
Dranken
Koffie, thee (kraanwater)

€ 4,50 9%
per persoon per 

dagdeel
Koffie, thee compleet (inclusief plat en bruisend water en koekje) 

€ 7,50 9%
per persoon per 

dagdeel
Alle andere dranken op basis van nacalculatie
Snacks (indien beschikbaar)
Nootjes € 1,50 9% per persoon
Olijven € 2,00 9% per persoon
Bitterballen € 0,70 9% per stuk
Kaasrolletjes € 0,60 9% per stuk
Samosa/loempiaatje (of andere vega snack) € 0,60 9% per stuk
Warm gemengd € 1,80 9% per persoon
Plankje Oud Hollands (worst, kaas, zuur) € 3,00 9% per persoon
Lunch
Soep met broodjes Soep met 3 broodjes en jus d'orange € 15,00 9% per persoon
Losse broodjes:
- keuze uit menukaart van locatie
- Kennemerhuis alle personen van te voren doorgeven 

Vanaf 10 personen, minimaal een dag van te voren doorgeven

€ 4,50 9% per broodje
5.3 Vergadervoorzieningen
Extra
Schotelgeld Indien men eigen koffie, thee, frisdrank, etc. wil meenemen € 1,00 21% per persoon
Microfoon € 20,00 21% per stuk
Beamer en scherm € 40,00 21% per stuk
Flipover € 15,00 21% per stuk
Tarief medewerker NB Avond- en weekend tarief: x 150% € 25,00 21% per uur
6. Diensten voor huurders Rijperduin
6.0 Rijperduin
Verhuur parkeerplek in garage Rijperduin Alleen van toepassing voor huurders. Huur €83,22, servicekosten €12,50 p mnd. Indexatie op basis van 

jaarafrekening.
Huur logeerkamer Rijperduin voor 1 persoon inclusief linnen en schoonmaakkosten € 30,00 0% per nacht
Huur logeerkamer Rijperduin voor 2 personen inclusief linnen en schoonmaakkosten € 40,00 0% per nacht
7. Reinaldahuis en de Roos Toelichting Tarief 2023 (incl.) BTW Tijdvak
7.0 Reinaldahuis en de Roos
Borg bij entree Reinaldahuis € 275,25 0% Eenmalig
Pasje fietsenstalling bij verlies € 68,30 0% per stuk



Sleutel fietsenstaling bij verlies € 68,30 0% per stuk
Bijmaken sleutel deur / brievenbusje bij vermissing € 58,80 0% per sleutel
Logeerbed bijplaatsen in appartement  € 11,35 0% Per nacht
Verlies halsmelder € 305,00 0% Eenmalig
Extra schoonmaak appartement Inzet per uur en kan zowel incidenteel als vast € 45,15 0% Per uur
Uitvaartbegeleiding door de humanistisch raadsvrouw € 56,15 0% per uur
Bandenplakken rollator of rolstoel € 14,35 0% per band
Alarm (extramurale cliënten) wordt per 1-3-2023 geharmoniseerd met Kennemerhart; voor tarief zie hierboven. € 49,55 0% per kwartaal
Alarmopvolging (extramurale cliënten) indien voor rekening van cliënt zelf wordt per 1-3-2023 geharmoniseerd met Kennemerhart; voor tarief zie hierboven. € 46,15 0% per half uur
Leveren en plaatsen sleutelkluisje wordt per 1-3-2023 geharmoniseerd met Kennemerhart; voor tarief zie hierboven € 61,70 0% per stuk
Maaltijden zie prijslijst locatie

Voorwaarden bij de tarievenlijst:
1. Kennemerhart past haar tarieven ieder jaar in januari aan o.b.v. het CBS indexcijfer consumentenprijsindex. 
2. Prijzen en prijswijzigingen van leveranciers die direct aan de cliënt factureren worden bepaald door de leverancier. Kennemerhart heeft daar geen rol in.
3. Zorg- en behandeldiensten worden vaak vergoed vanuit de Wet Langdurige Zorg, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning of uw zorgverzekering. Indien dit niet het geval is dan gelden bovenstaande prijzen. 


