Servicepakket
Wat betaalt u en wat betaalt Humanitas DMH?

Onderwerp

Kosten
Humanitas

Kosten
cliënt

Bedrag

Opknappen en inrichting appartement of kamer
Opknappen appartement of kamer

x

Basisinrichting en stoffering van de woning

x

Keuken aanwezig; levering kookplaat, koelkast en afzuigkap

x

Verhuizing op verzoek van Humanitas

x
x

Verhuizing op verzoek van cliënt

Schoonmaken appartement of kamer
Huishouden maximaal 30 minuten per week

x

Schoonmaakmiddelen

x

Humanitas zorgt voor
Schoonmaakmiddelen.
Cliënt kan er ook zelf
voor zorgen en ontvangt
dan €1,40 per week

Voeding
Dagelijkse maaltijden en voldoende drinken, fruit, toetjes en
tussendoortjes

x

Dieet (medisch noodzakelijk)

x
x

Extra’s (koek, snoep, alcohol)
Voedingsgeld bij zelf koken of niet mee-eten

x

Energie
Gas, water en licht

x

Verzekeringen
WA-verzekering binnen locatie/ instelling

x

Brand- en inboedelverzekering (verplicht) voor spullen HDMH

x

Brand- en inboedelverzekering (verplicht) voor spullen van cliënt

x

WA-verzekering buiten de locatie/ instelling

x

Inzittendenverzekering meerijden

x

Zorgverzekering

x

Uitvaartverzekering

x

Persoonlijke alarmering
Indien noodzakelijk door ziekte of beperking
Alle andere gevallen
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x
x
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Vervolg Servicepakket
Onderwerp

Kosten
Humanitas

Kosten
cliënt

Bedrag

Telefoon
x

Telefoon
Gebruik telefoon als cliënt niet zelf met een telefoon om kan gaan

x

Internet
Bekabeling tot in de meterkast van het appartement

x

Televisie en audioapparatuur
Bekabeling tot in de meterkast van het appartement

x
x

Kabelabonnement

€ 10,20 per maand

Persoonlijke verzorging
x

Pedicure (zonder indicatie), kapper en schoonheidsspecialist
Medische verzorging (indicatie behandeling)

x

Verzorgingsproducten nodig voor goede zorg

x
x

Persoonlijke verzorgingsproducten

Wassen, drogen en strijken
Beddengoed, handdoeken en washandjes

x
x

Cliënt doet zoveel mogelijk zijn eigen was, als de cliënt dat niet
kan, dan helpt Humanitas hem daarbij

€ 15 per maand voor
hulp bij wassen, drogen
en strijken.

Vervoer
Naar dagbesteding (met indicatie vervoer)

x
x

Naar dagbesteding (zonder indicatie vervoer)

Vakantie
Zorggebonden uren tijdens vakantie

x

Extra begeleiding/ ondersteuning
x

Extra begeleiding die niet uit de indicatie wordt betaald

€ 27,50 per uur

Overlijden
Noodzakelijke laatste zorg
Wenselijke laatste zorg

x
x

Meer informatie? Neem contact op met uw begeleider.
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