Woonzorgcentrum Herfstvreugde

Woonzorgcentrum Herfstvreugde
Kerkhofstraat 50
1840 Londerzeel
052 30 90 09
herfstvreugde@londerzeel.be

Openingsuren
Vandaag 09:00 - 12:00 uur
14:00 - 19:00 uur
Morgen 09:00 - 12:00 uur
14:00 - 16:00 uur
meer contactgegevens

Woonzorgcentrum Herfstvreugde:
dagprijs
Dagprijs inwoners
Prijs per dag voor inwoners: 57,07 euro.
Je betaalt de dagprijs "inwoner" als je in de laatste 25 jaar voor je opname minimum 10
jaar ingeschreven was in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van de
gemeente Londerzeel.

Dagprijs niet-inwoners
Prijs per dag voor niet-inwoners: 63,34 euro.
Dit is de prijs voor wie niet voldoet aan de voorwaarden voor de prijs van inwoners.

Kortingen
Bij een echtpaar (getrouwd of wettelijk samenwonend) krijgt de tweede persoon 25%
korting op de dagprijs. De dagprijs wordt jaarlijks aangepast aan de index. Je wordt
schriftelijk op de hoogte gebracht van de nieuwe prijs.
In het geval van een hospitalisatie gedurende minstens 24 uur krijg je vanaf de eerste

dag 10 euro korting op de dagprijs. Bij afwezigheid om een andere reden, krijg je een
korting van 10 euro op de dagprijs als je dit minstens 24 uur op voorhand laat weten
aan de verantwoordelijke van de afdeling.

Wat is inbegrepen in de prijs?
In de dagprijs is inbegrepen:
huisvesting
inrichting van de kamer
onderhoud van de kamer
verzorging
maaltijden en bijvoeding
voorgeschreven dieetvoeding
drank tijdens de maaltijden
water op de kamer
linnen- en beddengoed
incontinentiemateriaal
wondzorgmateriaal
toiletartikelen
was van persoonlijke kleding
ergotherapie en logopedie
kinesitherapie voor RVT‑bewoners
animatie
tv-distributie en televisie

Wat is niet inbegrepen in de prijs?
In de dagprijs is niet inbegrepen:
dokter, medicatie en laboratoriumkosten
ziekenhuiskosten
vervoerkosten
kapper, pedicure en manicure
persoonlijke aankopen
naamlintjes
bijdrage voor ziekenfonds en zorgverzekering
telefoon
uitstappen
familiale verzekering
cafetariakosten

Factuur
De maandelijkse factuur is gelijk aan de dagprijs x aantal dagen van de maand +
kosten die niet in de dagprijs vervat zitten.
Maandelijks ontvang je een factuur. Je betaalt binnen een maand via overschrijving
of domiciliëring.

