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Verzorging en begeleiding Van Tot Tarief per uur* 

Maandag t/m vrijdag 07.00 uur 20.00 uur € 36,75  

Maandag t/m vrijdag  20.00 uur 07.00 uur € 49,35  

Zaterdag 00.00 uur 00.00 uur € 49,35  

 Zondag en feestdagen 00.00 uur 00.00 uur € 55,65 
*) Wanneer een specifieke zorgverlener ingezet wordt op aanvraag, kan het tarief eventueel aangepast worden.  

 

Verpleegkundige handelingen Van Tot Tarief per uur* 

Maandag t/m vrijdag 07.00 uur 20.00 uur € 49,35 

Maandag t/m vrijdag 20.00 uur 07.00 uur € 66,15  

Zaterdag 00.00 uur 00.00 uur € 66,15  

Zondag en feestdagen 00.00 uur 00.00 uur € 73,50 
*) Wanneer een specifieke zorgverlener ingezet wordt op aanvraag, kan het tarief eventueel aangepast worden. 

 

Huishoudelijke verzorging Van Tot Tarief per uur* 

Maandag t/m zaterdag 07.00 uur 17.00 uur € 25,00 
*) Wanneer een specifieke zorgverlener ingezet wordt op aanvraag, kan het tarief eventueel aangepast worden. 

 

24-uurszorg, verzorging en begeleiding Van Tot Tarief per dienst* 

Maandag t/m vrijdag  00.00 uur 00.00 uur € 514,50 

Zaterdag en zon- en feestdagen 00.00 uur 00.00 uur € 565,95 
*) Bij specifieke inzet van een verpleegkundige geldt het tarief + 33%. 

 

12-uurszorg, verzorging en begeleiding Van Tot Tarief per dienst* 

Maandag t/m vrijdag 00.00 uur 00.00 uur € 283,50 

Zaterdag en zon- en feestdagen 00.00 uur 00.00 uur € 339,15 
*) Bij specifieke inzet van een verpleegkundige geldt het tarief + 33%. 

 

8-uurszorg, verzorging en begeleiding 
(inclusief waaknacht tussen 23.00-7.00) 

Van Tot Tarief per dienst* 

Maandag t/m vrijdag  00.00 uur 00.00 uur € 235,20 

Zaterdag en zon- en feestdagen 00.00 uur 00.00 uur € 258,30 
*) Bij specifieke inzet van een verpleegkundige geldt het tarief+ 33%. 
 

Slaapwacht* Van Tot Tarief per dienst* 

Maandag t/m vrijdag  23.00 uur 07.00 uur € 155,40 

Zaterdag en zon- en feestdagen 23.00 uur 07.00 uur € 186,90 
*) Bij specifieke inzet van een verpleegkundige geldt het tarief+ 33%. 
*) De tarieven voor slaapnachten zijn inclusief maximaal 2 kortstondige handelingen per nacht 
 

 


