
Prijslijst juli 2018 - juli 2019 

 
 
Als u komt wonen het Derkshoes te Westerbork moet u rekening houden met 
kosten voor extra dienstverlening en producten. Waar er sprake is van een 
verplichte of vrijwillige bijdrage wordt dit apart in het overzicht toegelicht. 
 
 

Kosten voor cliënten bij opname en tijdens verblijf in het Derkshoes 
 

PRIJSLIJST Juli 2018 – Juli 2019 
 
 
Sleutel (statiegeld)      € 45,00 
Toelichting: 
Het statiegeld is verplicht om te betalen. Als u de woning verlaat dan ontvangt 
u bij inlevering van de sleutel het statiegeld terug. 
 
Wasmerkjes per 50 stuks     € 11,70 
Toelichting: 
Voordat uw kleding naar de wasserij gaat moet deze verplicht voorzien van 
naamstickers. 
Aanbrengen wasmerkjes     € 81,50 
Toelichting: 
U mag deze ook zelf aanbrengen op de voorgeschreven manier 
Aanbrengen wasmerkjes echtpaar    € 101,85 
Toelichting: 
U mag deze ook zelf aanbrengen op de voorgeschreven manier 
 
Wasverzorging per persoon per maand   € 31,65 
Toelichting: 
U moet zelf de waskosten betalen voor uw kleding. Voor deze dienstverlening 
betaalt u een vast bedrag per maand. De instelling betaalt de waskosten van 
het beddengoed, handdoeken en washandjes.  
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Als er om een medische oorzaak meerdere keren per dag moet worden 
verschoond, dan zijn de extra waskosten voor de instelling (incl. drogen en 
strijken). 
 
Kabeltelevisie per maand     € 7,05 
Toelichting: 
’t Derkshoes heeft met Ziggo een collectieve overeenkomst afgesloten wat 
voor de bewoners een voordeel oplevert. 
 
Huur Hoeskamer per dagdeel     € 15,45 
Toelichting: 
Voor bijvoorbeeld verjaardagsfeestjes met veel gasten kan de ’de Hoeskamer’ 
worden gehuurd. 
 
Huur de Brink per dagdeel     € 52,25 
Toelichting: 
Voor grote bijeenkomsten waarbij veel gasten worden verwacht kunt u de 
grote zaal ‘de Brink’ huren. 
 
Thermoskan koffie/thee  (per kan)    € 5,25 
Toelichting: 
Mocht men naast de gebruikelijke verstrekking meer nodig hebben voor gasten 
dan kunt u dit bestellen. 
 
Leegstandsdagen (mutatiedagen) extra per 24 uur € 39,80 
Toelichting: 
Bij verhuizing of overlijden van de bewoner zijn er 7 dagen beschikbaar om de 
woning leeg op te leveren. Extra verhuisdagen zijn op aanvraag waarvoor de 
bovengenoemde kosten in rekening worden gebracht. 
 
Kapsalon / schoonheidsspecialiste  
Toelichting: 
In de kapsalon ‘de Hoeskapper’ is de prijslijst aanwezig voor de verschillende 
behandelingen. Bij de receptie is een prijslijst van de schoonheidsspecialiste. 
 
Vergoedingen 
Broodvergoeding per maand     € 62,95 
Toelichting:  
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Veel bewoners stellen het op prijs om zelf hun brood en broodbeleg bij het 
winkeltje of in het dorp te kopen. Als u hiervoor kiest ontvangt u maandelijks 
een vergoeding. 
 
Warme maaltijd vergoeding per maand    € 62,95 
Toelichting: 
Sommige bewoners willen graag zelf koken. Als u hiervoor kiest ontvangt u een 
maandelijkse vergoeding. Per 2018 is de vergoeding gelijk aan de 
broodvergoeding. 
 
Betaling aan de receptie 
Maaltijdbonnen per maaltijd     € 6,80 
Toelichting: 
Mocht u voor uw bezoek een warme maaltijd willen laten verzorgen, dan kunt 
u hiervoor maaltijdbonnen kopen bij de receptie. 
 
Consumptiebonnen (10 consumpties)   € 5,80 
Toelichting: 
Voor uw bezoek kunt u consumpties laten verzorgen. U kunt dan bonnen 
kopen bij de receptie. 
 
 
 
 


