Toelichting

Wilt u meer informatie?

Bijdrage algemene kosten
Deze maandelijkse bijdrage is
bedoeld ten behoeve van
recreatie en ontspanning
binnenshuis en buitenshuis,
koffie/thee voor bezoek en
overige zaken die niet tot de
standaard verstrekking van een
WLZ-instelling behoren.

Belt u ons gerust! We staan u graag
te woord.

Merken van kleding
Uw kleding dient gemerkt te
worden, zodat de juiste kleding
na het wassen bij de juiste
bewoner terugkomt. Indien u
zelf voor de was zorg draagt,
dient uw kleding ook te zijn
voorzien van een merkje.

Telefoon: (0180) 45 25 00
Vraag naar onze wijkverpleging.
Onze wijkverpleegkundigen zijn ook
per mail bereikbaar:
wijkverpleging@riederborgh.nl
Zij kunnen u ook informatie geven
over onze andere zorgvormen en
dienstverlening.

Tarieven
In deze folder leest
u meer informatie
over onze tarieven
voor zorg met
verblijf in
Riederborgh

Telefoon, televisie en internet
U kunt gebruik maken van de
betreffende abonnementsvormen waarop Riederborgh is
aangesloten. De telefoonkosten
zijn gebaseerd op het bellen
tijdens piek- en daluren.
Boksdoornstraat 2
2982 BC Ridderkerk
T (0180) 45 25 00
F (0180) 45 26 00
E zorgconsulent@riederborgh.nl
I www.riederborgh.nl

Producten en diensten
In Riederborgh kunt u gebruik maken
van diverse producten en diensten.
In deze folder hebben wij dit voor u
op een rijtje gezet. Voor meer
informatie kunt u ook onze website
raadplegen.
Wilt u gebruik maken van deze
diensten of heeft u nog vragen?
Neemt u dan contact op met onze
zorgconsulenten. Zij zijn u graag van
dienst.

Tarieven 2021 (worden jaarlijks

Tarieven 2021 (worden jaarlijks

geïndexeerd)

geïndexeerd)

Bijdrage algemene kosten1
maandelijks, vrijwillig

€ 17,50

Merkkosten kleding
Merken kleding
Eenmalig (verplicht)

€51,71

250 wasmerkjes
Eenmalig (verplicht)

€ 51,71

Waskosten
maandelijks

€ 67,22

Internetgebruik
maandelijks

Service van
het huis

Sleutel brievenbus
Bij verlies, per keer

€ 10,00

Verzekeringskosten
Maandelijks (verplicht)

€ 2,27

Incidentele diensten
Kosten in overleg met
directie en Clientenraad

Telefoonkosten
Abonnement
maandelijks

€ 12,93

Gesprekskosten
bij normaal gebruik

Inclusief

Televisiekosten

1 In

Abonnement
maandelijks

€ 18,10

Aansluiting

Service van het
het huis

overleg met Cliëntenraad vastgesteld

Betaling is mogelijk per automatische
incasso (bij voorkeur) of factuur.

