
  

Versie 2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie betaalt wat in de Wlz? 
Kostenverdeling tussen cliënt en Daelzicht 

 

 

Versie ‘Woonlocatie zonder behandeltoekenning’  

Dit boekje is bedoeld voor mensen met een zorgzwaartepakket (ZZP) die wonen in een 

woonlocatie zonder behandeltoekenning.  

  



  

Inhoud 
 

 

 

1. Inleiding ............................................................................................... 1 

2. Uitleg bij de tabellen ........................................................................... 4 

3. Tabellen ............................................................................................... 5 

4. Toelichting per onderwerp ............................................................... 11 

Eten en drinken................................................................................... 11 

Vakanties en uitstapjes ....................................................................... 12 

Vrije tijd en ontspanning ...................................................................... 12 

Persoonlijke verzorging....................................................................... 13 

Waskosten .......................................................................................... 14 

Medische zaken .................................................................................. 14 

Hulpmiddelen ...................................................................................... 15 

Begeleiding en vervoer ....................................................................... 15 

Wonen, verhuizen en inrichten............................................................ 16 

Verzekeringen .................................................................................... 18 

Overige zaken .................................................................................... 20 

5. Tarievenlijst ....................................................................................... 22 

 

 

 

 



 

 
   Wie betaalt wat? 2020 – Versie ‘woonlocatie zonder behandeltoekenning’ 1 

1. Inleiding 

Daelzicht krijgt vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) geld om een groot deel van uw zorg 

en begeleiding te betalen. Ook zijn er zaken die u zelf moet betalen of waaraan u moet 

meebetalen. Dat is ook geregeld in de Wlz. In deze brochure staat welke kosten Daelzicht 

betaalt, wat u zelf moet betalen, en wat u misschien kunt declareren bij uw 

zorgverzekeraar. 

 

In hoofdstuk 3 staan tabellen waarin staat beschreven wie welke kosten moet betalen. In 

hoofdstuk 4 staan de toelichtingen over de diverse onderwerpen.  

 

Daelzicht biedt ook producten en diensten die niet onder de Wlz vallen. Daarvoor ontvangt 

Daelzicht geen geld, en in die gevallen moet u de kosten zelf betalen. 

 

Voor wie is deze brochure? 

Deze brochure is bedoeld voor cliënten van Daelzicht die zorg ontvangen vanuit de Wet 

langdurige zorg (Wlz) en wonen in een locatie zonder behandeltoekenning. Deze brochure 

is ook bedoeld voor ouders/vertegenwoordigers van deze cliënten. Overal waar wij de 

cliënt noemen, kan dit ook gelezen worden als ouder/vertegenwoordiger. 

 

Bij wonen in een locatie zonder behandeltoekenning is ‘verblijf zonder behandeling’ (VZB) 

van toepassing. 

 

Weet u niet zeker of u in een locatie met behandeltoekenning woont? Bespreek dit dan 

met de coördinerend begeleider (voorheen netwerkcoach). 

 

Voor wie is deze brochure niet? 

Woont u in een locatie met behandeltoekenning? Dan is dit boekje niet voor u bedoeld. 

Voor deze cliënten is een apart boekje gemaakt. Deze staat op onze website: 

www.daelzicht.nl/wiebetaaltwat2020.  

 

Heeft u liever een fysiek exemplaar? Neem dan contact op met de Cliënt Servicedesk van 

Daelzicht: 0475-57 73 33 of clientservicedesk@daelzicht.nl. 

 

Deze brochure is ook niet bedoeld voor mensen met een persoonsgebonden budget (pgb) 

en mensen die ondersteuning krijgen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 

of de Jeugdwet. Heeft u vragen over Wmo of Jeugdwet? Neem dan contact op met onze 

Client Servicedesk of uw gemeente.  

 

 

 

http://www.daelzicht.nl/wiebetaaltwat2020
mailto:clientservicedesk@daelzicht.nl
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Eigen bijdrage 

De overheid betaalt een deel van de kosten voor de zorg die u ontvangt uit de Wlz. 

Cliënten van 18 jaar en ouder betalen ook een deel van de kosten zelf. Dat heet de eigen 

bijdrage. Deze verplichte eigen bijdrage wordt berekend door het CAK (Centraal 

Administratie Kantoor). Op www.hetcak.nl kunt u uw eigen bijdrage berekenen. Heeft u 

verdere vragen hierover? Neem dan contact op met het CAK. De telefoonnummers en e-

mailadressen van het CAK vindt u op de bovenstaande website. 

 

Verblijf zonder behandeling binnen de Wlz 

Indien u woont op een locatie zonder behandeltoekenning (verblijf zonder 

behandeltoekenning) verzorgt Daelzicht verpleging, begeleiding en persoonlijke 

verzorging. Aanvullende zorgvormen vallen daarbuiten. Daarvoor bent u aangewezen op 

de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 

 

Waar komt de informatie vandaan? 

Bij het samenstellen van deze brochure zijn de uitgangpunten van het Wlz-kompas 

gehanteerd. In het Wlz-kompas omschrijft het Zorginstituut Nederland de zorg die valt 

onder de Wlz. Daarnaast geeft het kompas inzicht over hoe de Wlz-afspraken zich 

verhouden tot andere regelingen. Het kompas wordt regelmatig aangepast en 

geactualiseerd. De meest actuele versie is digitaal beschikbaar via de website van het 

Zorginstituut Nederland: www.zorginstituutnederland.nl.  

 

Goed om te weten 

 Deze brochure is bedoeld als richtlijn. De verstrekkingen en diensten binnen de Wlz 

veranderen van tijd tot tijd. De informatie in deze folder is gebaseerd op gegevens 

van september 2019. Als er in de regelgeving iets verandert, kan dit leiden tot een 

wijziging in de kostenverdeling. Wij maken deze brochure één keer per jaar. Aan de 

tekst in deze brochure kunnen daarom geen rechten worden ontleend. 

 Eventuele aanpassingen en veelgestelde vragen gedurende het jaar worden 

gepubliceerd op onze website: www.daelzicht.nl/wiebetaaltwat2020. 

 Als u (bijvoorbeeld door afwezigheid) geen gebruik maakt van een activiteit, product 

of dienst, kunt u geen aanspraak maken op de geldwaarde van die activiteit, 

product of dienst. 

 De brochure is gemaakt in samenwerking en overeenstemming met de 

Cliëntenraad van Daelzicht. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hetcak.nl/
http://www.zorginstituutnederland.nl/
http://www.daelzicht.nl/wiebetaaltwat2019
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Handige links 

 www.zorginstituutnederland.nl 

 www.hetcak.nl 

 www.ciz.nl 

 www.informatielangdurigezorg.nl 

 www.mee.nl 

 www.cz.nl/zorgkantoor 

 www.vgz-zorgkantoren.nl 

 www.rijksoverheid.nl 

 www.daelzicht.nl/wiebetaaltwat2020 

 

Heeft u vragen na het lezen van deze brochure? 

Bespreek uw vraag met de coördinerend begeleider (voorheen netwerkcoach) van uw 

locatie, waarschijnlijk kunt u samen tot een antwoord komen. Mocht dit niet het geval zijn, 

dan zal de coördinerend begeleider op zoek gaan naar een antwoord. Daarvoor kan hij/zij 

contact opnemen met diverse functionarissen van Daelzicht. Daelzicht streeft ernaar om 

uw vraag binnen 14 dagen te beantwoorden. Mocht u na de beantwoording van uw vraag 

nog vragen hebben, dan kunt u deze bespreken met de leidinggevende van de locatie. 

 

Heeft u vragen over de Wmo of Jeugdwet?  

Neem dan contact op met de Cliënt Servicedesk (0475-57 73 33 of 

clientservicedesk@daelzicht.nl) of uw gemeente. 

 

  

http://www.zorginstituutnederland.nl/
http://www.hetcak.nl/
http://www.ciz.nl/
http://www.informatielangdurigezorg.nl/
http://www.cz.nl/zorgkantoor
http://www.vgz-zorgkantoren.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/
http://www.daelzicht.nl/
mailto:clientservicedesk@daelzicht.nl
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2. Uitleg bij de tabellen 

In de tabellen in hoofdstuk 3 staat wie wat betaalt. De tabellen zijn verdeeld in 

verschillende onderwerpen. 

 

In hoofdstuk 4 ‘Toelichting per onderwerp’ staat uitgebreidere informatie per onderwerp. U 

vindt deze toelichtingen vanaf pagina 11. 

 

Uitleg bij de tabel 

 

 

Daelzicht betaalt 

Daelzicht krijgt geld vanuit de Wlz. Daelzicht kan deze kosten declareren, of 

Daelzicht kiest ervoor om zelf de kosten te betalen. 

 

De cliënt betaalt de kosten zelf 

U betaalt de kosten zelf. Soms kunt u een beroep doen op de Wmo.  

Dit staat in de toelichting vermeld. 

 

U kunt kosten mogelijk declareren bij uw zorgverzekeraar 

De vergoeding door de zorgverzekeraar is afhankelijk van de dekking van uw 

eigen verzekering. Indien uw zorgverzekering de kosten niet vergoedt, betaalt u 

zelf de kosten. 
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3. Tabellen 

Eten en drinken   VZB Toelichting 

Maaltijden, drinken, fruit, tussendoortjes 

 

  

Extra tussendoortje op vraag van cliënt 

 

 

Medisch noodzakelijk dieet (incl. sondevoeding) 

 

Zie pagina 11. 

Verjaardagskosten 

 

 

Uit eten gaan 

 

  

Voeding tijdens vakantie/afwezigheid 

 

Zie pagina 11. 

 

Vakanties en uitstapjes   VZB Toelichting 

Reis- en verblijfkosten 

 

  

Extra begeleiding bij (groeps)vakantie/uitje 

 

 

 

Vrije tijd en ontspanning   VZB Toelichting 

Ontspanning in huiselijke kring 

 

  

Deelname aan club, cursus of vereniging 

 

 

 

Persoonlijke verzorging   VZB Toelichting 

Haarverzorging (exclusief kapper) 

 

  

Kapper 

 

 

Voetverzorging 

 

Zie pagina 13. 

Verzorgingsproducten en drogisterij-artikelen 

 

 

Incontinentiemateriaal 
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Persoonlijke verzorging (vervolg)   VZB Toelichting 

Aanschaf standaard beddengoed 

 

 

Kleding en schoeisel 

 

  

Verstellen/aanpassen kleding 

 

 

 

Waskosten   VZB Toelichting 

Wassen en stomen van de eigen kleding 
(ondergoed en bovenkleding) en eigen 
beddengoed 

 

  

Wassen niet-persoonsgebonden beddengoed 
(zoals lakens, dekens en dekbed), handdoeken 
en washandjes 

 

 

 

Medische zaken   VZB Toelichting 

Huisartsenzorg 

 

De huisarts kan indien 
nodig een consult 
aanvragen bij de AVG van 
Daelzicht, indien er een 
samenwerkingsovereenko
mst is. 

Therapieën (logopedie, ergotherapie,  
fysiotherapie, psychologie) 

 

Als de cliënt aangewezen is 
op 'algemene' 
paramedische zorg, dan 
valt dit onder de 
Zorgverzekeringswet en 
zijn de vergoedingen 
afhankelijk van de eigen 
zorgverzekering van de 
cliënt. 
 
Indien er 'specifieke' 
paramedische zorg nodig 
is, dan is er een 
verwijskaart nodig van de 
huisarts of AVG. In dat 
geval betaalt Daelzicht de 
kosten.  
 
De huisarts of AVG bepaalt 
of de nodige zorg 
'specifieke' of 'algemene' 
paramedische zorg betreft. 
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Medische zaken (vervolg)   VZB Toelichting 

Ziekenhuisopname en behandeling 

 

  

Specialisten 

 

 

Laboratoriumonderzoek 

 

  

Tandheelkundige zorg (tandarts, mondhygiënist 
en eventuele narcosebehandeling) 

 

Zie pagina 14. 

Medicijnen 

 

  

Alternatieve geneeswijzen 

 

 

Basis zorgverzekering 

 

Wettelijk verplicht. 

Eigen risico 

 

 

Eigen bijdrage 

 

Indien van toepassing. 

Aanvullende zorgverzekering 

 

Eigen keuze. 

 

Mobiliteitshulpmiddelen   VZB Toelichting 

Rolstoel individueel gebruik 

 Valt per 1 januari 2020 
onder de Wlz. Zie de 
voorwaarden op pagina 15.  

Rolstoelverzekering individueel gebruik 

 Valt per 1 januari 2020 
onder de Wlz. Zie de 
voorwaarden op pagina 15.  

Rolstoel algemeen gebruik 

 Valt per 1 januari 2020 
onder de Wlz. Zie de 
voorwaarden op pagina 15.  

Rolstoelverzekering algemeen gebruik 

 Valt per 1 januari 2020 
onder de Wlz. Zie de 
voorwaarden op pagina 15.  

Reparaties rolstoel 

 Valt per 1 januari 2020 
onder de Wlz. Zie de 
voorwaarden op pagina 15.  

Rollator 

 Valt per 1 januari 2020 
onder de Wlz. Zie de 
voorwaarden op pagina 15.  

Scootmobiel 

 Valt per 1 januari 2020 
onder de Wlz. Zie de 
voorwaarden op pagina 15.  

Opladen elektrische hulpmiddelen 
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Overige hulpmiddelen   VZB Toelichting 

Verpleeghulpmiddelen algemeen 

 

  

Verpleeghulpmiddelen individueel 

 

 

Aanschaf en reparatie aangepaste  
(scheur) kleding 

 

  

Aanschaf fixatiemateriaal 

 

 

Aanschaf en reparaties orthopedisch  
schoeisel 

 

 

Antidecubitusmateriaal (bijv. matras) 

 

 

Beschermende middelen  
(bijv. kniebescherming) 

 

  

Steunzolen 

 

 

Bril 

 

  

Gehoorapparaat 

 

 

 

Begeleiding en vervoer   VZB Toelichting 

Begeleiding naar huisarts, tandarts of 
ziekenhuis (medische behandeling) 

 

Zie pagina 15. 

Vervoer naar huisarts, tandarts of  
ziekenhuis (medische behandeling) 

 

Eventueel via zorg-
verzekering. Zie pagina 15. 

Vervoer naar paramedische behandelaar  
(bijv. fysiotherapeut) 

 

Eventueel via zorg-
verzekering. Zie pagina 15. 

Vervoer naar dagbesteding 

 

Mits vervoer is opgenomen 
in indicatie. Zie pagina 16. 

Vervoer naar sociale activiteit of  
ziekenbezoek 

 Vervoer naar sociale 
activiteit misschien mogelijk 
via Wmo. Zie pagina 16. 

Begeleiding naar sociale activiteit of  
ziekenbezoek 

 

Zie pagina 16. 
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Wonen, verhuizen en inrichten   VZB Toelichting 

Inrichten en stofferen algemene ruimtes 
(bijv. huiskamer, keuken, badkamer, toilet) 

 

  

Inrichten zit- en/of slaapkamer,  
studio/appartement van cliënt 

 

 

Gordijnen en vloerbedekking zit- en/of  
slaapkamer, studio/appartement van cliënt 

 

  

Onderhoud ruimtes (bijvoorbeeld  
schilderen van muren) 

 

 

Verhuiskosten 

 Kosten voor cliënt, tenzij 
verhuizing op vraag van 
Daelzicht is. 

Televisie en radio, algemeen gebruik 

 

 

Televisie en radio, privégebruik 

 

Zie pagina 18. 

Telefoon, privégebruik 

 

 

Internet, privégebruik 

 

  

Reparatie apparatuur algemene ruimtes 

 

 

Reparatie apparatuur eigen ruimte cliënt 

 

  

Alarmering 

 Daelzicht betaalt alleen 
indien noodzakelijk. Zie 
pagina 17. 

 

Verzekeringen   VZB Toelichting 

Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering 

 

De cliënt is zelf 
verantwoordelijk voor het 
afsluiten van een WA-
verzekering. Zie pagina 18. 

Inboedelverzekering (eigen inboedel cliënt) 

 

Indien de dekking van de 
Daelzicht-verzekering niet 
voldoet, adviseren wij u om 
zelf een verzekering af te 
sluiten. Zie pagina 19. 

Uitvaartverzekering 
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Overige zaken   VZB Toelichting 

Geestelijke verzorging 

 

  

Noodzakelijke laatste verzorging (afleggen)  
bij overlijden 

 

Daelzicht zorgt voor 
schouwen, gereedmaken 
voor vervoer, en tijdelijk 
koelen na overlijden. De 
nabestaanden betalen zelf 
het afleggen en opbaren. 

Wenselijke laatste verzorging bij overlijden 

 

  

Vervoer overledene naar mortuarium 
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4. Toelichting per onderwerp 

Eten en drinken 

Daelzicht zorgt voor gezonde voeding voor onze cliënten. Ons uitgangspunt is dat de 

voeding voldoet aan de richtlijnen voor gezonde voeding van het Voedingscentrum, en 

eventuele adviezen van de diëtiste. Daelzicht betaalt de gebruikelijke dagelijkse voeding, 

bestaande uit twee broodmaaltijden, een warme maaltijd, voldoende drinken, fruit en 

tussendoortjes. Extra’s zoals snoep, snacks en alcoholische dranken betaalt u zelf. 

Cliënten die zelf voor hun eten zorgen, krijgen de vergoeding voor maaltijden uitbetaald 

als dit in het ondersteuningsplan van de cliënt is opgenomen. 

 

Dieet 

Indien Daelzicht een arts raadpleegt die het gebruik van dieetvoeding medisch 

noodzakelijk acht, verzorgt de diëtiste de aanvraag van deze dieetvoeding. Kosten hiervan 

zijn voor rekening van Daelzicht. Dit geldt ook voor medisch noodzakelijke dieetproducten, 

voor zover deze niet door de zorgverzekeraar worden vergoed (bijvoorbeeld bij lactose-

intolerantie).  
 

Persoonlijke wensen 

Als de cliënt op basis van geloof of levensovertuiging persoonlijke wensen heeft met 

betrekking tot voeding, bijvoorbeeld halal of vegetarische voeding, dan respecteert 

Daelzicht deze wensen. Cliënt en Daelzicht overleggen op welke wijze hieraan invulling 

kan worden gegeven.  

 

Als een cliënt uit eten gaat, dan betaalt hij dit zelf. Het is dan voor eigen rekening. 

 

Maaltijdvergoeding tijdens vakanties, uitstapjes of andere afwezigheid 

Wanneer niet door Daelzicht georganiseerd 

Als de cliënt op vakantie gaat, en deze vakantie is niet door Daelzicht georganiseerd, 

gelden de volgende afspraken: 

 Bij afwezigheid langer dan 72 uur aaneengesloten, kunt u een dagvergoeding 

aanvragen als compensatie voor eten en drinken (zie de tarievenlijst op pagina 21). Dit 

moet minimaal 5 werkdagen voor de afwezigheid worden aangevraagd. Deze 

vergoeding geldt alleen als u geen gebruik maakt van het budget leefgeld. Een 

declaratieformulier staat op onze website:  

www.daelzicht.nl/publicaties/overige-publicaties. Indien u hulp nodig heeft met het 

invullen of aanleveren van het formulier, kunt u de medewerkers van de woonlocatie 

vragen om hulp. 

 De maaltijden worden alleen vergoed als er sprake is van een meerdaagse 

afwezigheid, met een maximum van veertien dagen. Alle afwezige dagen zullen dan 

vergoed worden. 

http://www.daelzicht.nl/publicaties/overige-publicaties
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Vakantie georganiseerd door Daelzicht 

Als Daelzicht een vakantie organiseert, wordt er eerst een begroting gemaakt. In de 

vakantiebegroting wordt er een apart overzicht gemaakt waarin de maaltijdvergoeding 

zichtbaar is, en waarin de maaltijdskosten verrekend worden met de totale kosten van 

eten en drinken tijdens de vakantie. Op basis van de vakantiebegroting wordt er een 

rekening naar de cliënt gestuurd.  

 

Uitstapjes 

Als Daelzicht een uitstapje organiseert, worden vooraf afspraken gemaakt op basis van 

dezelfde uitgangspunten die hierboven zijn beschreven bij ‘vakantie georganiseerd door 

Daelzicht. Het verschil is dat er bij uitstapjes geen begroting wordt gemaakt. 

 

Als een cliënt aangeeft dat hij/zij ’s avonds of in het weekend niet mee-eet (vanwege 

bijvoorbeeld een uitstapje op eigen gelegenheid), dan wordt er geen maaltijdvergoeding 

verstrekt. Het is dan namelijk de eigen keuze van de cliënt om geen gebruik te maken van 

de maaltijd die Daelzicht aanbiedt.  

 

Vakanties en uitstapjes  

Als de cliënt op vakantie wilt gaan of een uitstapje wilt maken, kiest en regelt hij dat zelf. 

De cliënt betaalt dit ook helemaal zelf. Als er tijdens de vakantie extra persoonlijke 

begeleiding van Daelzicht nodig is, betaalt de cliënt dat zelf. Bij het uitzoeken van een 

vakantie kan de coördinerend begeleider (voorheen netwerkcoach) ondersteunen. Op de 

site www.meevakantiewijzer.nl staat een overzicht van organisaties en stichtingen die 

vakanties organiseren voor mensen met een beperking. 

 

Daelzicht mag voor bewoners een vakantie of uitstapje organiseren, maar is dit niet 

verplicht. 

 

Vrije tijd en ontspanning 

Daelzicht zorgt voor ontspanning in en rondom de woonplek, die aansluit bij de 

mogelijkheden van de cliënt. Hierbij maken we onderscheid tussen verschillende soorten 

activiteiten: 

 Activiteiten die door Daelzicht worden georganiseerd en waaraan de cliënt zonder 

kosten kan deelnemen, zoals bijvoorbeeld spellen- en discomiddagen, en activiteiten 

met feestdagen zoals carnaval, Koningsdag en Kerstmis. Indien er door Daelzicht 

activiteiten worden georganiseerd waarbij een eigen bijdrage wordt gevraagd, wordt dit 

tijdig naar cliënten gecommuniceerd. 

 Activiteiten die door Daelzicht worden georganiseerd en waaraan de cliënt vrijwillig en 

tegen betaling kan deelnemen, zoals het bijwonen van een voetbalwedstrijd. 

 Activiteiten buiten Daelzicht. Hiervan zijn de kosten geheel voor rekening van de cliënt. 

Denk hierbij aan contributie van een club of vereniging, sporten en sportkleding, 

materialen en vervoer. 

http://www.meevakantiewijzer.nl/
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Persoonlijke verzorging 

Als de cliënt dit niet zelf kan, zorgt Daelzicht voor ondersteuning of het overnemen van  de 

dagelijkse persoonlijke verzorging zoals haarverzorging, bed opmaken of hulp bij aan- of 

uitkleden.  

 

Algemene verzorgingsproducten zoals doucheschuim, zeep, deodorant, scheerspullen, 

tandpasta en tandenborstel betaalt de cliënt zelf. Een bezoek aan de kapper is ook voor 

eigen rekening van de cliënt. 

 

Voetverzorging 

Mensen die zelf hun voeten kunnen verzorgen, doen dit zelf. Als u door de ernst van uw 

aandoening of beperkingen uw nagels niet meer kan verzorgen, zal de begeleiding van de 

woonlocatie dat overnemen. Soms is de staat van de nagels dusdanig, dat een 

zorgmedewerker het niet verantwoord vindt om zelf de nagels te verzorgen. In dat geval 

kan besloten worden een pedicure in te zetten om erger te voorkomen. De kosten van 

pedicurezorg zijn dan voor rekening van Daelzicht. De betreffende pedicure moet een 

overeenkomst hebben met Daelzicht.  

 

Als specifieke pedicurezorg nodig is in verband met diabetes of reuma, dan verloopt de 

aanvraag voor een medisch pedicure via de arts naar een podotherapeut. De 

podotherapeut bepaalt dan het vervolg van de behandelingen. Misschien kunt u deze 

kosten declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit is afhankelijk van uw eigen zorgpolis. Neem 

contact op met uw zorgverzekeraar voor informatie over de eventuele vergoeding. 

 

Voetmassage en nagels lakken behoren niet tot de noodzakelijke zorgtaken. Cliënten die 

dit wensen, betalen hiervoor zelf de rekening. 

 

Kleding 

De cliënt betaalt zijn eigen kleding. Indien de kleding gelabeld dient te worden, dan betaalt 

de cliënt zelf deze kosten. De cliënt betaalt ook zelf herstelkosten van kleding.  

 

Aanschaf en reparatie van noodzakelijke speciale kleding, bijvoorbeeld van scheurvrije 

stof, betaalt de cliënt zelf. Misschien kunt u deze kosten declareren bij uw 

zorgverzekeraar. Dit is afhankelijk van uw eigen zorgpolis. Neem contact op met uw 

zorgverzekeraar voor informatie over de eventuele vergoeding. 

 

Werkkleding 

Daelzicht verstrekt werkkleding aan de cliënt die bij Daelzicht werkt of dagbesteding heeft, 

indien deze voor de werkzaamheden noodzakelijk is. Bijvoorbeeld bij tuin- en 

boerderijactiviteiten, keramiek, hout, bakkerij, catering en sommige vormen van industrieel 

werk. Het wassen van deze kleding betaalt Daelzicht. Daelzicht beoordeelt of aanschaf en 

vervanging noodzakelijk is. De werkkleding blijft eigendom van Daelzicht. 
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Schoenen 

De aanschaf en het onderhoud van schoenen komen voor rekening van de cliënt. Voor 

orthopedische schoenen: zie ‘Overige hulpmiddelen’ op pagina 15. 

 

Waskosten 

Kleding 

De kosten voor het wassen, drogen, strijken en stomen van persoonsgebonden boven- en 

onderkleding zijn voor rekening van de cliënt. Indien de kleding als gevolg van de 

aandoening of handicap extra vaak gewassen moet worden, kan Daelzicht een bijdrage 

leveren aan deze extra kosten. Indien de kosten van de persoonswas hoger zijn dan € 

122,- per maand en de kleding is gewassen bij wasserij LipsPlus, dan betaalt Daelzicht de 

meerkosten. Laat de cliënt zijn persoonswas verzorgen door een andere wasserij, dan zal 

per individuele casus gekeken worden naar de kosten die meer dan € 122,- per maand 

bedragen. Prijsstellingen verschillen namelijk per wasserij. Daelzicht zal een gepast 

voorstel doen aan de cliënt. Op onze website vindt u meer informatie over de 

wasverzorging van LipsPlus en de bijbehorende aanvraagformulieren: 

www.daelzicht.nl/publicaties/overige-publicaties. Mocht u vragen hebben over LipsPlus, 

neem dan contact op met de coördinerend begeleider (voorheen netwerkcoach). 

 

Beddengoed en handdoeken 

Daelzicht zorgt voor de aanschaf van standaard beddengoed, handdoeken en 

washandjes. U kunt ook uw eigen lakens en handdoeken gebruiken. Dit stemt u af met de 

coördinerend begeleider (voorheen netwerkcoach). De aanschaf van eigen beddengoed 

en handdoeken, en het aanbrengen van naamlabels indien dit nodig is bij de wasserij die u 

zelf kiest, betaalt u zelf.  

 

Daelzicht betaalt de kosten voor het wassen, drogen en strijken van beddengoed, 

handdoeken en washandjes (huurlinnen). Wanneer  de cliënt eigen beddengoed en 

handdoeken gebruikt, betaalt de cliënt zelf de  waskosten en het labelen (indien dit nodig 

is bij de wasserij). 

 

Medische zaken 

Voor huisartsenzorg, gespecialiseerde medische zorg, mondzorg (tandarts en 

mondhygiënist) kan de cliënt een beroep doen op de eigen zorgverzekering. Dat geldt ook 

voor de vergoeding van medicijnen. De vergoeding is afhankelijk van uw eigen 

zorgverzekering. Neem contact op met uw zorgverzekeraar voor informatie over de 

eventuele vergoeding. 

 

Uitzonderingen op behandelvragen 

Indien de (huis)arts beoordeelt dat de behandelvraag specifiek toehoort aan mensen met 

een verstandelijke beperking, kunnen de kosten voor de behandeling mogelijk worden 

http://www.daelzicht.nl/publicaties/overige-publicaties
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vergoed vanuit de Wlz-indicatie. Dit geldt ook voor paramedische zorg en behandelvragen 

m.b.t. gedrag.  

Hulpmiddelen 

Mobiliteitshulpmiddelen 

Per 1 januari 2020 krijgen alle Wlz-gerechtigden die verblijven in een instelling aanspraak 

op het individueel gebruik van mobiliteitshulpmiddelen. Deze kosten zijn ten laste van de 

Wlz. Behalve een rolstoel kunnen dan ook een aantal andere mobiliteitshulpmiddelen 

worden verstrekt, zoals een scootmobiel en een aangepaste fiets. De fysiotherapeut van 

Daelzicht vraagt samen met u een mobiliteitshulpmiddel aan bij het zorgkantoor. Het 

zorgkantoor beoordeelt of u het hulpmiddel krijgt. Hiervoor stellen de zorgkantoren 

landelijke beoordelingsregels op.   

 

Overige hulpmiddelen 

Daelzicht zorgt voor hulpmiddelen voor algemeen gebruik, die nodig zijn om verantwoorde 

zorg te kunnen leveren. Daelzicht zorgt ook voor hulpmiddelen die bedoeld zijn om het 

werk van medewerkers minder belastend te maken.  

 

Individuele hulpmiddelen of hulpmiddelen op maat (zoals orthopedische schoenen en 

scheurkleding) betaalt de cliënt zelf. Misschien kunt u deze kosten declareren bij uw 

zorgverzekeraar. Dit is afhankelijk van uw eigen zorgpolis. Neem contact op met uw 

zorgverzekeraar voor informatie over de eventuele vergoeding.  

 

Brillen en gehoorapparaten worden bij Daelzicht niet vergoed binnen de Wlz. Misschien 

kunt u deze kosten declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit is afhankelijk van uw eigen 

zorgpolis. Neem contact op met uw zorgverzekeraar voor informatie over de eventuele 

vergoeding. 

 

Begeleiding en vervoer 

Begeleiding naar arts, therapeut of specialist 

Daelzicht vergoedt de begeleiding van cliënten naar een huisarts, tandarts, therapeut, 

specialist en ziekenhuis.  Wel probeert Daelzicht mensen uit het eigen netwerk van de 

cliënt zoveel mogelijk te betrekken, wij waarderen het als u hierbij wilt ondersteunen. 

 

Vervoer naar arts, therapeut of specialist 

De cliënt betaalt zelf de vervoerskosten naar de arts, therapeut of specialist. 

Vervoerskosten worden door Daelzicht bij de cliënt in rekening gebracht (factuur).  

 

In sommige gevallen vergoedt de zorgverzekeraar het vervoer naar en van een 

ziekenhuis, zorgverlener of instelling. In de regeling ‘zittend ziekenvervoer’ staat of u 

aanspraak kunt maken op deze vergoeding. In het kort zegt deze regeling:  de 

zorgverzekeraar vergoedt alleen kosten voor het gebruik van de (eigen) auto, (combi)taxi 

of openbaar vervoer als een van de volgende zaken van toepassing is: 
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 Nierdialyse. 

 Behandeling met radiotherapie (bestraling) of chemotherapie. 

 Rolstoelafhankelijkheid. 

 Zeer beperkt gezichtsvermogen (slechtziendheid). 

 

Dit wordt beoordeeld door de medisch adviseur van de zorgverzekeraar. 

 

Dagbesteding 

Vervoersbewegingen naar en vanuit dagbesteding zijn aan regels gebonden. Cliënten 

kunnen gebruik maken van vervoer van en naar dagbesteding. Voor het vervoer van en 

naar dagbesteding heeft de cliënt een vervoersindicatie nodig van het CIZ.  

 

Daelzicht heeft het vervoer georganiseerd in groepsverband, volgens vaste afspraken en 

binnen de vervoersregio van de cliënt. Indien er geen passende oplossing is binnen de 

vaste afspraken, wordt er naar een alternatief gezocht. Daelzicht betaalt deze kosten.  

 

Sociale activiteiten 

Als de cliënt vanwege zijn beperking niet zelfstandig naar een kledingwinkel kan gaan, of 

een kapper of pedicure kan bezoeken, dan zorgt Daelzicht voor begeleiding van de cliënt. 

Daelzicht is niet verplicht begeleiding naar sociale activiteiten te verzorgen. De extra 

kosten zoals meeruren of toeslagen voor overwerk en onregelmatige dienst, komen voor 

rekening van de cliënt. Als de cliënt begeleidt kan worden door mensen uit het eigen 

netwerk of door vrijwilligers, heeft dat de voorkeur. De coördinerend begeleider (voorheen 

netwerkcoach) bepaalt per situatie wat mogelijk is en neemt hierover een besluit. 

 

De kosten van vervoer voor bijvoorbeeld sociale activiteiten en eigen vrije tijdsactiviteiten 

zoals bezoek aan familie/vrienden, sportclub, of bioscoop, zijn voor rekening van de cliënt. 

 

Voor vervoer naar een sociale activiteit kunt u misschien een beroep doen op de Wmo. 

Neem hiervoor contact op met uw gemeente. 

 

Wonen, verhuizen en inrichten 

Gezamenlijke ruimtes en tuin 

Daelzicht zorgt voor de inrichting van de woonkamer, gemeenschappelijke keuken en 

badkamer van een woonvoorziening. Daelzicht zorgt ook voor de aanleg van de tuin en de 

eventuele aanplanting en het onderhoud hiervan.  

 

Appartement of kamer 

Daelzicht zorgt voor een basaal ingerichte kamer/appartement. De verstrekking van 

Daelzicht gaat niet verder dan vloerbedekking, gordijnen en eenvoudig meubilair: een 

tafel, een stoel, een kast en lampen, een bed, een matras, beddengoed en handdoeken. 

Daelzicht betaalt de kosten van deze inrichting. 
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De cliënt mag zijn of haar appartement of kamer geheel of gedeeltelijk zelf inrichten. De 

kosten van die inrichting zijn dan voor rekening van de cliënt. Daelzicht stelt eisen met 

betrekking tot de (brand)veiligheid. Als de cliënt ervoor kiest de kamer zelf in te richten, 

moeten meubels of andere spullen voldoen aan deze eisen. 

 

Als volgens Daelzicht bepaalde inventaris aanwezig moet zijn, bijvoorbeeld een hoog-

laagbed, dan betaalt Daelzicht hiervan de kosten. 

 

Van cliënten wordt verwacht dat zij netjes omgaan met de kamer of het appartement en 

dat zij bij vertrek de ruimten in de oorspronkelijke staat terugbrengen (dit geldt niet voor de 

normale slijtage). Is dit niet het geval en zijn herstelwerkzaamheden nodig, dan komen de 

kosten daarvan voor rekening van de cliënt. 

 

Energiekosten 

Daelzicht betaalt de kosten voor gas, water en elektriciteit. Ook de kosten voor het 

opladen van hulpmiddelen zijn voor rekening van Daelzicht. 

 

Schoonmaak 

Daelzicht zorgt voor het schoonmaken van de gemeenschappelijke ruimten, het meubilair 

en het appartement of de kamer van de cliënt. Daelzicht vraagt cliënten die dit kunnen, 

hierbij mee te helpen. De individuele afspraken hierover worden opgenomen in het 

ondersteuningsplan.  

Daelzicht heeft voor alle locaties/ruimten dezelfde (basis) schoonmaakfrequentie 

afgesproken. Indien er vanwege de aandoening of handicap vaker schoonmaak nodig is, 

dan zal dit in overleg met de coördinerend begeleider (voorheen netwerkcoach) afgestemd 

worden. Schoonmaak van persoonlijke spullen is niet opgenomen in het basis-

schoonmaakprogramma.  

Indien gewenst kan een uitbreiding van schoonmaakwerkzaamheden afgesproken worden 

met schoonmaakbedrijf Gom Zorg. U kunt daarvoor contact opnemen met het Facilitair 

Meldpunt van Daelzicht via facilitairmeldpunt@daelzicht.nl. De kosten zijn voor rekening 

van de cliënt en moeten zonder tussenkomst van Daelzicht worden betaald.  

Als u voor extra schoonmaak geen gebruik wilt maken van de diensten van Gom Zorg, kan 

dit ook door iemand uit het netwerk van de cliënt gedaan worden. 

 

Alarm  

Daelzicht zorgt voor alarmering in het appartement of op de kamer als dat uit oogpunt van 

veiligheid of goede zorgverlening nodig is. Daelzicht betaalt de kosten hiervan. Hieronder 

valt ook bijvoorbeeld het gebruik van cameratoezicht of uitluistersystemen tijdens de 

nacht. De noodzaak moet geïndiceerd zijn door een arts of gedragsdeskundige van 

mailto:facilitairmeldpunt@daelzicht.nl
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Daelzicht en moet zijn opgenomen in het ondersteuningsplan van de cliënt. Als er geen 

noodzaak is en de cliënt wil toch persoonlijk alarm, dan betaalt de cliënt dit zelf. Aanschaf 

gebeurt altijd vooraf in overleg met Daelzicht. Daelzicht bepaalt welke apparatuur voldoet 

aan de eisen en technische mogelijkheden. 

 

Verhuizing 

De cliënt betaalt zelf de verhuiskosten, behalve als de verhuizing op verzoek van Daelzicht 

gebeurt. Als het meubilair eigendom is van Daelzicht, wordt met de cliënt afgesproken of 

het meubilair meegaat, of dat de cliënt nieuw meubilair aanschaft. 

 

Bij verhuizing van cliënten wordt ondersteuning door familie of vrienden gestimuleerd en 

op prijs gesteld. De cliënt is bij verhuizing verplicht al zijn eigendommen mee te nemen; er 

mag niets achterblijven. Gebeurt dit toch, dan komen de kosten voor het afvoeren van de 

spullen voor rekening van de cliënt. De coördinerend begeleider (voorheen netwerkcoach) 

van een locatie controleert bij vertrek of de cliënt aan de verplichtingen heeft voldaan. 

 

Telefoon, televisie en internet 

Daelzicht zorgt voor aansluitvoorzieningen voor telefoon, tv en internet. Daelzicht heeft 

met Ziggo een voorstel uitgewerkt, zodat cliënten bij Ziggo een abonnement voor televisie, 

telefoon en internet kunnen afsluiten. Door de infrastructuur is het alleen mogelijk om bij 

Ziggo een abonnement af te sluiten. De cliënt kan dus geen andere provider kiezen. De 

cliënt betaalt zelf de kosten voor telefoon, televisie en internet in zijn privéruimte.  

 

Wilt u gebruik maken van het voorstel dat Daelzicht met Ziggo heeft uitgewerkt, of wilt u 

hier meer informatie over? Neem dan contact op met de helpdesk ITT, die speciaal voor 

klanten van Daelzicht is ingericht. Bellen kan via 085 – 014 04 35. U kunt via de website 

www.ittdesk.nl/daelzicht een abonnement voor internet, televisie of telefoon van Ziggo 

aanvragen. 

 

Verzekeringen 

Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA) 

Het is belangrijk dat u goed verzekerd bent. Iedere cliënt is zelf verantwoordelijk voor het 

afsluiten van zijn eigen wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA-verzekering). 

Cliënten die niet verzekerd zijn en terug willen vallen op de secundaire verzekering van 

Daelzicht, hebben een eigen risico van € 500,-. Daelzicht zal de cliënt het eigen risico in 

rekening brengen in geval van schade. Schade door opzet of onvoorzichtig gedrag is niet 

verzekerd.  

 

Wij adviseren u om uw wettelijke aansprakelijkheid zelf te verzekeren, indien u dit (nog) 

niet heeft geregeld. Hiermee heeft u mogelijk ook een bredere dekking en geen of lager 

eigen risico. Voor meer informatie kunt u terecht bij de verzekeraar.  

 

http://www.ittdesk.nl/daelzicht
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Inboedelverzekering 

Daelzicht biedt de cliënten met de indicatie ‘verblijf’ (met of zonder behandeling) een 

collectieve inboedelverzekering. De dekking is €10.000,-. Indien dit bedrag de waarde van 

de inboedel niet dekt, dan is ons advies om hiervoor zelf een aanvullende verzekering af 

te sluiten. De inboedeldekking is alleen van toepassing binnenshuis. Kostbaarheden zoals 

antiek, kunst, verzamelingen of dure sieraden worden niet gedekt. Hiervoor moet u zelf 

een aanvullende verzekering afsluiten. 

 

Zorgverzekering 

Het afsluiten van een zorgverzekering is verplicht voor alle cliënten van Daelzicht, 

ongeacht de indicatie. Iedere cliënt kan zelf zijn zorgverzekeraar, basisverzekering en 

eventuele aanvullende verzekering kiezen. De cliënt betaalt de premie en het eigen risico 

zelf. De kosten die voor rekening van Daelzicht zijn, vallen niet onder het eigen risico. 

 

Reis- en annuleringsverzekering 

Als Daelzicht een vakantie/reis organiseert in Nederland, wordt er een reisverzekering en 

annuleringsverzekering afgesloten. Dit gebeurt in de praktijk vaak collectief, waarna de 

kosten per cliënt worden doorberekend. Voor vakanties of uitstapjes in het buitenland 

heeft Daelzicht geen reis- en annuleringsverzekering afgesloten. 

 

Indien u zelf een uitstapje maakt of op vakantie gaat (in Nederland of in het buitenland), 

dient u zelf te beslissen of u een reis- of annuleringsverzekering wilt afsluiten. 

 

Uitvaartverzekering 

De kosten die gemaakt worden voor de uitvaart van cliënten worden niet vergoed door de 

Wlz. Daarom adviseert Daelzicht cliënten om zelf een uitvaartverzekering af te sluiten. 

Deze verzekering wordt door de cliënt zelf betaald. 

 

Vervoersverzekering bij uitstapjes of andere activiteiten 

Indien er gebruik wordt gemaakt van een auto van Daelzicht, dan is de autoverzekering 

met inzittendenverzekering van Daelzicht van toepassing. Bij gebruik van de auto van een 

medewerker of vrijwilliger is de verzekering van de medewerker of vrijwilliger van 

toepassing. Daelzicht heeft geen tussenkomst in de verzekering van anderen. 

 

Overige zaken 
Administratiekosten 

Daelzicht betaalt de administratiekosten die gemaakt worden in samenhang met de 

zorg/ondersteuning in het kader van de Wlz. Andere administratiekosten, zoals beheer van 

cliëntengelden, betaalt de cliënt zelf.  

De cliënt is verantwoordelijk voor het beheer van eigen (zak)gelden en de daarbij horende 

financiële administratie. De cliënt kan de administratie en het beheer van zijn inkomen, 

gelden en goederen tegen vergoeding overdragen aan instanties die daarin zijn 
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gespecialiseerd. Dit zou bijvoorbeeld kunnen bij Stichting Beschermingsbewind Heel 

(SBH), maar u kunt ook zelf een organisatie of persoon kiezen om uw financiën te 

beheren.  

 

Geestelijke verzorging 

Cliënten, verwanten, vrijwilligers en medewerkers kunnen een beroep doen op de 

geestelijke verzorgers van Daelzicht. Daelzicht verleent geestelijke verzorging die zoveel 

mogelijk aansluit bij de levensbeschouwing, het geloof of de levensvragen van de 

betrokkenen. 

 

Laatste zorg na overlijden 

Als een cliënt overlijdt, zorgt Daelzicht ervoor dat een arts komt schouwen. Daelzicht 

betaalt ook het gereedmaken voor vervoer en tijdelijk koelen van de overleden persoon. 

Overige kosten, zoals het afleggen en opbaren, zijn voor rekening van de nabestaanden 

(of worden betaald uit de uitvaartverzekering van de overledene, indien deze verzekering 

aanwezig is). 

 

Op verzoek van de nabestaanden kan Daelzicht bepaalde zaken rondom het overlijden 

verzorgen, bijvoorbeeld een avondwake, een afscheidsviering, begrafenis of crematie. Dit 

gebeurt in nauw overleg met de nabestaanden. Daelzicht brengt hiervoor kosten in 

rekening bij de nabestaanden. 

 

Daelzicht maakt afspraken met de familie over het ophalen van de persoonlijke 

eigendommen van de overleden cliënt. Het appartement of de kamer van de cliënt dient 

een week na de begrafenis of crematie leeggeruimd te zijn.  
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5. Tarievenlijst 

Eten en drinken 

 
 

Afwijkend van de standaard maaltijden, op 

vraag van de cliënt. 

Kostprijs inclusief btw.  

Als de cliënt op vakantie gaat, en deze 

vakantie is niet door Daelzicht 

georganiseerd, gelden de afspraken die op 

pagina 11 zijn beschreven.  

€ 5,99 

 

Afwijkend van de standaard maaltijden, op 

vraag van de cliënt. 

Kostprijs inclusief btw.  

Meerkosten dieetvoeding zonder medische 

indicatie. 

Kostprijs inclusief btw. 

U koopt zelf voeding en deze 

ondersteuning is vastgelegd in het 

persoonlijk ondersteuningsplan.  

De bijdrage van Daelzicht voor 

brood en een warme maaltijd is dan 

€ 5,99. De bijdrage voor alleen een 

broodmaaltijd is € 3,00 per dag. De 

cliënt betaalt de kosten boven de 

bijdrage van Daelzicht. 

 

Vakanties, uitstapjes en vrije tijd 

 
 

Eigen bijdrage bij activiteiten waaraan 

cliënt vrijwillig deelneemt. 

Kosten worden per activiteit 

bepaald. 

Kosten voor sporten, cursussen, 

verenigingen en clubs. 

Kosten op basis van tarieven 

derden. De factuur gaat 

rechtstreeks naar de cliënt. 

 

  

Tarief 2020 

Tarief 2020 
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Persoonlijke verzorging en 

wasverzorging 

 
 

Algemene verzorgingsproducten voor 

persoonlijk gebruik. 

Kostprijs inclusief btw. 

Herstellen en labelen van kleding. Kosten op basis van tarieven 

derden. 

Wassen of reinigen persoonlijke kleding en 

beddengoed. 

 

De kosten voor de 

persoonsgebonden was zijn voor 

rekening van de cliënt. De cliënt 

betaalt maximaal € 122,- per maand 

incl. btw; als de werkelijke kosten 

hoger zijn, betaalt Daelzicht de 

meerkosten indien de kleding is 

gewassen bij wasserij LipsPlus. 

Laat de cliënt zijn persoonswas 

verzorgen door een andere 

wasserij, dan zal per individuele 

casus gekeken worden naar de 

kosten die meer dan € 122,- per 

maand bedragen. Prijsstellingen 

verschillen namelijk per wasserij. 

Daelzicht zal een gepast voorstel 

doen aan de cliënt. 

 

Begeleiding en vervoer 

 
 

Begeleiding door Daelzicht tijdens 

vakantie. 

€ 202,12 per etmaal. 

Begeleiding naar en tijdens sociale 

activiteiten. 

€ 50,53 per uur. 

  

Tarief 2020 

Tarief 2020 
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Begeleiding en vervoer (vervolg) 

 
 

Vervoer van begeleider bij consult van 

cliënt in ziekenhuis of bij medisch 

specialist. 

 

Vervoer van cliënt en eventuele begeleider 

naar sociale activiteiten. 

 

Reiskosten van cliënt, en van de 

medewerker(s) en vrijwilliger(s)  die de 

cliënt tijdens vrijetijdsactiviteiten of vakantie 

begeleiden. 

 

Reiskosten en onkosten bij begeleiding van 

individuele activiteiten op verzoek van de 

cliënt. 

 € 0,44 per kilometer voor auto 

van Daelzicht. 

 

 € 0,71 per kilometer voor 

rolstoelbus van Daelzicht. 

 

 € 0,29 per kilometer voor eigen 

voertuig medewerker of 

vrijwilliger. 

 

 Reiskosten op basis van 

openbaar vervoer tegen kostprijs 

(bij inlevering van het ov-ticket 

waarop de kosten staan 

vermeld). 

 

 Parkeerkosten tegen kostprijs 

(bij inlevering van het 

parkeerticket waarop de kosten 

staan vermeld). 

 
 

 Wonen en inrichten 

 
 
 

 
Installeren, repareren of laten ophangen 

van persoonlijke eigendommen op 

verzoek cliënt. 

 
€ 65,05 per uur (uurloon). 

Materialen: kostprijs incl. btw. 

 
Extra schoonmaak als gevolg van grote 

hoeveelheden siervoorwerpen, 

huisdieren of andere persoonlijke 

eigendommen. 

 
Kosten op basis van tarieven 

derden. 

 
Persoonlijk abonnement internet, 

telefoon en televisie. 

 
De cliënt sluit zelf een 

abonnement met Ziggo. De cliënt 

ontvangt de rekening van Ziggo 

en betaalt zelf de kosten van het 

abonnement. 

Tarief 2020 

Tarief 2020 



 

 
   Wie betaalt wat? 2020 – Versie ‘woonlocatie zonder behandeltoekenning’ 25 

 

 

In geval van overlijden 

 
 

 Verzorgen van avondwake. 

 Verzorgen van afscheidsviering, 

aansluitend begraven of crematie. 

 Verzorging plechtigheid in crematorium. 

 Verzorgen van afscheidsviering elders. 

€ 432,24 per viering of plechtigheid 

As-uitstrooiing inclusief herdenkingsplaatje. € 187,45 

  

Tarief 2020 
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Deze brochure is een uitgave van Daelzicht. 
 
 
Deze uitgave is van december 2019 
Eerste uitgave maart 2013 
 
 
 

Heerbaan 17 

6097 AV Heel  

0475 - 57 77 77 

daelzicht@daelzicht.nl 

www.daelzicht.nl 

 

Postadres: 

Postbus 5002 

6097 ZG Heel 

 
 

Deze brochure is met zorgvuldigheid en aandacht samengesteld. Toch bestaat de kans dat de 

informatie uit deze brochure onjuistheden of onvolledigheden bevat. Ziet u iets dat niet klopt? 

Neem dan contact op met communicatie@daelzicht.nl.  

 

Deze brochure is bedoeld als richtlijn. De verstrekkingen en diensten binnen de Wlz 

veranderen van tijd tot tijd. De informatie in deze folder is gebaseerd op gegevens van 

september 2019. Wij maken deze brochure één keer per jaar. Als er in de regelgeving iets 

verandert, kan dit leiden tot een wijziging in de kostenverdeling. Nieuwe informatie wordt 

verwerkt in de volgende versie van deze brochure, die eind 2020 wordt uitgegeven. Vóór die 

tijd wordt er geen nieuwe versie van deze brochure gemaakt. Aan de tekst in deze brochure 

kunnen daarom geen rechten worden ontleend. 
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