PRIJSLIJST 2022
Prijzen consumpties op alle locaties:
Koffie/thee per kop €1,20
Andere soorten koffie ( Rekerheem) €1,10
Koffie per kan ( 11 kopjes) €11,50
Thee per kan (7 kopjes) €7,50
Frisdrank (klein flesje of blikje) €1,40
Alcoholische dranken /gedestilleerd €1,50/€1,85
Mix drank €2,80
Bediening per uur/ medewerker €27,50
Broodmaaltijd €3,25
Soep €1,10
Bouillon €0,85
Zuiveldranken €1,00
HUURPRIJZEN RUIMTEN DE OLDEBURGH (PER DAGDEEL)
De Burcht (max. 60-70 gasten) €65,00
De Voorburcht (max. 20 gasten) €38,00
Het Kapittel (max. 12 gasten) €30,00
Het Binnenhof (max. 12 gasten) €30,00
Kapsalon € 15,00
Huurappartement /mnd €1078,90
Dagprijs logeerkamer €100,00
Mutatiedag €100,-

zorgservicekosten en woonservicekosten per kostensoort € 150,00 per m

HUURPRIJZEN RUIMTEN ’T REKERHEEM (PER DAGDEEL)
Vergaderkamer ( max. 12 gasten) €30,00 (voor bewoner)/externen €35,00
Spil ( max. 100 gasten) €80,00 (voor bewoner)/externen €90,00
Konkelhoek( max. 20 gasten) €38,00 (voor bewoner(/externen €45,00
Doemeer ( max. 40 gasten) €50,00 (voor bewoner)/externen €55,00
Verhuur aan stichtingen/verenigingen/ gemeenten/ medewerkers/vrijwilligers €33,50
Kapsalon €15,00
Huurappartement /mnd €1078,90
zorgservicekosten en woonservicekosten per kostensoort € 150,00
Dagprijs logeerkamer €100,00
Mutatiedag €100,HUURPRIJZEN RUIMTEN ZONNEHOF (PER DAGDEEL)
Recreatiezaal voor cliënten €33,50 (max 25 gasten) (voor bewoner)/externen €40,00
Recreatiezaal voor derden €54,00 (max 25 gasten) (voor bewoner)/externen €60,00
ADVERTEREN MAANDBLADEN
max. 1/2 pagina kleur €75,00

in lengte of vierkant(grootte wordt bepaald door redacteur maandblad)

SLEUTELS/TAGS
Extra "tag" voor familie €15,00 per stuk borg. Retour borg bij inlevering.
WASKOSTEN
Wassen lijf gebonden persoonswas €73,50 per maand
Wassen particulier €85,00
BIJZONDERE WASKOSTEN
Deken/ sprei/kussen €6,00
Dekbed €8,50
Jack €5,50
Badjas/badmat/tafelkleed €4,00
Merken kleding nieuwe bewoner €110,00
Merken kleding kortdurend verblijf €65,00
VOEDING
Broodvergoeding €63,95
Maaltijdprijs ( 10 % korting met Alkmaarpas bij aut. Incasso) €8,00
Verjaardagmenu €10,00
THEMA MAALTIJDEN
(Afhankelijk van seizoen/ingrediënten kan de prijs hoger zijn)
Bewoner €8,50
Restaurant gebruiker €16,00
Externe gasten €18,50
Kerstdiner €27,00
ALARMERING
Maandabonnement alarmering €29,00 (incl. alarmopvolging zorgmedewerker)
Maandabonnement alarmering €17,50 (mantelzorgopvolging)
Maandabonnement alarmering bij GSM
€47,50
Extra installatiekosten bij spoed €50,00
Installatiekosten sleutelkluis €75,00
Extra installatiekosten bij spoed €50,00
Maand bruikleen dwaaldetectie (zorgriem) €15,00 (eenmalige borg €50,00)
KOSTEN ACTIVITEITEN ALKCARE
Bingo €2,00/€4,00
Bingo gast €3,00/€ 4,50
Activiteiten 10 strippenkaart €23,00
MBVO voor gasten Rekerheem €2,30 (is één activiteitenstrip)

MBVO voor gasten Oldeburgh €5,00
Bibliotheek (Oldeburgh) €7,50
Overige activiteiten per activiteit verschillend in aantal strippen.

