Tarieven Servicediensten 2022
Zie voor meer informatie over de servicediensten ook de toelichtingen in de brochure
‘WLZ-verstrekkingen en servicediensten’ op www.sdw.nl/publicaties

Begeleiding
SDW betaalt de begeleiding die past binnen jouw indicatie. Dit geldt ook voor begeleiding die meegaat
naar een huisarts of ziekenhuisbezoek, als er niemand anders met je mee kan. Wanneer je activiteiten
wilt ondernemen die buiten jouw indicatie vallen en je hebt daarbij begeleiding nodig, is dit mogelijk.
De kosten van deze uren komen voor jouw eigen rekening. Het is niet altijd mogelijk om zelf te kiezen
welke begeleider met je meegaat. De gevraagde vergoeding is per uur, inclusief voorbereidingstijd.
Functie
Begeleider
Huishoudelijk medewerker

Kosten in euro’s per uur
€ 43,80
€ 33,00

Kabelaansluiting en aanvullende diensten
Wil je in jouw eigen appartement of kamer televisie en/of radio en woon jij niet op Woonlocatie de
Touwbaan? Dan kan jij zelf je aansluiting regelen bij Ziggo via de Zorgportaal: 0800 – 7800234. Woon
je in een appartement dan kan je zelf bepalen bij welke aanbieder je TV en/of internet afneemt. Je
moet dan wel aansluitkosten betalen.
Woon je op de Touwbaan, dan neem je kabeltv af via de servicediensten. Internet en telefoon dien je
zelf af te sluiten. Je persoonlijke begeleider of cliëntadviseur kan je daarbij helpen.
Kosten in euro’s per maand (inclusief BTW)
Kabelaansluiting TOMI
€ 18,70

Wasverzorging
SDW wast niet jouw kleding of bedden- en linnengoed die eigendom zijn van jou. SDW betaalt ook
niet de kosten voor het wassen en drogen van jouw kleding of bedden- en linnengoed die eigendom
zijn van jou. SDW betaalt wel het wassen voor:
- Beddengoed, handdoeken en washandjes die van de instelling zijn.
- Kleding die extra vaak moet worden gewassen vanwege een aandoening. Met extra vaak
wassen wordt bedoeld: onderkleding, overhemden en shirts die meer dan één keer per dag
gewassen moeten worden. Overige kleding die vrijwel iedere dag gewassen moet worden. In
dit geval betaalt SDW alleen de extra waskosten.
- Kleding die van de instelling is (bijvoorbeeld: krabpakken).
Wasverzorging
Kosten in euro’s per maand
Cliënt wast onder en bovenkleding met apparatuur van SDW
€ 21,96 *¹
Was wordt uitbesteed aan een externe wasserij
Kosten verschillen per wasserij
*¹ Cliënten tot 18 jaar betalen eveneens € 21,96 per maand voor hun totale wasverzorging.
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Vervoer
SDW organiseert collectief vervoer voor cliënten die een indicatie hebben en gebruik maken van de
groepsgerichte dagbesteding en groepsgerichte dagbehandeling van SDW. Zie voor de voorwaarden
de brochure ‘WLZ-verstrekkingen en servicediensten’. Wil je de kosten voor dit vervoer zelf
financieren of moet je meerkosten betalen, omdat je een dagbestedingslocatie verder weg hebt
gekozen dan de dichtstbijzijnde passende dagbestedingslocatie, dan betaal je onderstaande kosten:
Collectief vervoer
Vervoer kind/volwassenen zonder rolstoel
Vervoer kind/volwassenen met rolstoel
Begeleiding in bus

Kosten per kilometer
€ 1,11
€ 1,18
€ 10,72 ( bedrag per vervoersbeweging; niet per km.)

De kosten voor vervoer, waskosten en begeleiding zijn niet BTW-plichtig.
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