
Prijslijst juli 2022 - juli 2023 

 
 
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 2022 – Juli 2023 
 
 
Sleutel (borg)       € 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     € 15,50 
Toelichting: 
Voordat uw kleding naar de wasserij gaat moet deze verplicht voorzien van 
naamstickers. 
Aanbrengen wasmerkjes     € 94,65 
Toelichting: 
U mag deze ook zelf aanbrengen op de voorgeschreven manier 
Aanbrengen wasmerkjes echtpaar    € 119,65 
Toelichting: 
U mag deze ook zelf aanbrengen op de voorgeschreven manier 
 
Was verzorging per persoon per maand   € 72,80 
Was verzorging voor een echtpaar per maandag  € 130,00 
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.  
Als er extra moet worden gewassen, door bijvoorbeeld veel spugen vanwege 
uw aandoening, dan zijn de kosten voor de instelling. Hiermee wordt bedoeld 
dat onderkleding, overhemden en shirts meerdere malen per dag moeten 
worden gewassen. Overige kleding vrijwel elke dag. In dat geval betaalt de 
instelling alleen de extra waskosten (incl. drogen en strijken). 
 



Prijslijst juli 2022 - juli 2023 

 
 
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     € 15,00 
Toelichting: 
Voor bijvoorbeeld verjaardagsfeestjes met veel gasten kan de ’de Hoeskamer’ 
worden gehuurd. 
 
Huur de Brink (hele zaal) per dagdeel   € 30,00 
Huur de Brink (pantrykant) per dagdeel   € 20,00 
Huur de Brink (serre kant) per dagdeel   € 15,00 
 
Huur zaal Kruumtenhoes per dagdeel   € 30,00 
 
Thermoskan koffie/thee  (per kan)    € 5,75 
 
Betaling aan de receptie 
Maaltijdbonnen per maaltijd     € 7,50 
Toelichting: 
Mocht u voor uw bezoek een warme maaltijd willen laten verzorgen, dan kunt 
u hiervoor maaltijdbonnen kopen bij de receptie. 
 
 
 
 


