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Wonen & verhuizen 

Inboedel- en WA-verzekering1   €      0,00 per jaar 
Inboedel- en WA-verzekering (de Seine)  €    21,00 per maand 
Kabelgeld (Belmonte en de Seine)  €    18,00 per maand 
Sleutel appartement (bij verlies)   €    18,50 per stuk 
Sleutel brievenbus (bij verlies)  €      8,00 per stuk 
Tag (bij verlies)   €    16,00 per stuk  
Tapijt reinigen  Stomerijtarief  
Vloerbedekking verwijderen (incl. afvoer grof vuil)  €  350,00  
Opslaan persoonlijke spullen2  €  125,00 per maand 

 

 
Was & linnenverzorging 
Chemisch reinigen  stomerijtarief  
Kleding merken (1 persoon)  €    95,00  
Kleding merken (echtpaar)  €  140,00  
Kleding ommerken (bij vrijwillige verhuizing)  €    40,00 per persoon 
Waskosten intramuraal (zie laatste pagina)  Op basis van individueel verbruik 
Waskosten vitrage   €    18,00 per maand 

 

Inhuur personeel & diensten 
Gastvrouw  €    25,00 per uur 
Geestelijk verzorger / sociaal pastoraal werk  €    55,00 per uur 
Technisch medewerker  €    40,00 per uur 
Uitvaartbegeleiding   €  300,00  

 

Abonnementen & strippenkaarten  
Strippenkaart activiteiten  €     10,00 per stuk 
Strippenkaart gespreksgroep geestelijke verz.  €     30,00 per stuk 
PlusKlus serviceabonnement  €     25,00 per jaar 

 

Logeren (logies) ’t Huis aan de Poel en Seine 
Logeerkamer 1 persoon   €    40,00 per nacht 
Logeerkamer 2 persoons  €    50,00 per nacht 

  

                                                           
1 Voor de intramurale bewoners Klaasje Zevenster, ’t Huis aan de Poel, Belmonte en Nieuw Vredeveld is per  

   1 januari 2018 een collectieve WA- en inboedelverzekering afgesloten. De premie wordt door Brentano  
   betaald. De kosten eigen risico is voor rekening van de bewoner. 

    
2 Binnen 7 dagen na vertrek uit het appartement moet de bewoner het appartement leeg achterlaten  

   (zie zorg- en dienstverleningsovereenkomst). Als de bewoner de spullen niet op tijd verwijdert kunnen wij  
   deze goederen drie maanden ergens opslaan en hiervoor de kosten aan de bewoner doorrekenen. 
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Audio & videoapparatuur en diverse 
Beamer  €   20,00  
Flip-over  €   10,00  
Fotokopie/fax (A4 en A3)  €     0,20  

 
Vergaderruimtes 
’t Huis aan de Poel 
Activiteitencentrum (max. 50 personen)  €    35,00 per dagdeel 
Aula (max. 50 personen)  €    50,00 per dagdeel 
Bestuurskamer   (max. 30 personen)   €    50,00 per dagdeel 
Home Sweet Home (max. 40 personen)  €    50,00 per dagdeel 
Leslokaal (max. 10 personen)    €    35,00 per dagdeel 
 
Bij Klaasje  
Restaurant (max. 64 personen)  €    135,00 per dagdeel 
Zijzaal groot (max. 16 personen)  €    35,00 per dagdeel 
Zijzaal  klein (max. 12 personen)  €    25,00 per dagdeel 
 
Nieuw Vredeveld 
Restaurant (max. 100 personen)  €   135,00 per dagdeel 
Zijzaal (max. 50 personen)  €    35,00 per dagdeel 
Zijzaal - half (max. 25 personen)  €    25,00 per dagdeel 
 
Belmonte 
Bel’Visita (max. 20 personen)  €    25,00 per dagdeel 
Restaurant (max. 50 personen)  €    50,00 per dagdeel 
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 Waskosten (intramuraal op basis van individueel gebruik) 
 (Tarief voordat kleding is omgemerkt met barcode)  
Persoonsgebonden lijfgoed (gevouwen) Per kg. Per stuk Per factuur 
Onderbroek/hemd/nachtkleding/sokken/panty’s/bh’s/zakdoek € 2,22   
Toeslag nachtkleding (pyjamabroek/jas/nachtpon)  € 0,44  
Persoonsgebonden bovenkleding (hangend)    
Blouses/overhemden/shirts/ broeken/rokken/onderjurken  € 2,00  
Trui/vest/colbert/stropdas/bodywarmer/jas  € 2,15  
Administratie   € 2,50 

 
 Zodra het persoonsgebonden wasgoed is omgemerkt en voorzien van een barcode gelden    
 onderstaande tarieven!  
 
 (Tarief nadat kleding is omgemerkt met barcode) 

Persoonsgebonden lijfgoed Per stuk 
BH € 0,18 
Onderbroek € 0,25 
Onderhemd € 0,39 
T-shirt € 0,28 
Nachtpon € 0,88 
Pyjamabroek € 0,80 
Pyjamajas € 0,86 
Pyjamadeel € 0,84 
Panty / sok € 0,13 
Persoonsgebonden bovenkleding (stomerij incl. chemisch reinigen)  
Bovenkleding € 2,00 
Blouse € 2,00 
Overhemd  € 2,00 
Poloshirt € 2,00 
T-shirt stomerij € 2,00 
Pantalon € 2,00 
Korte broek € 2,00 
Spijkerbroek € 2,00 
Rok  € 2,00 
Onderjurk  € 2,00 
Japon € 2,15 
Trui / vest € 2,15 
Colbert € 2,15 
Stropdas € 2,15 
Bodywarmer € 2,15 
Jack / overjas € 2,15 
Administratiekosten per factuur € 2,50 

 


