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Artikel 1: Verblijfsprijs
1.1. In de verblijfsprijs zijn inbegrepen:
• De huisvesting en de huishoudelijke zorg;
• Radio- en tv-distributie;
• Verpleegkundige, verzorgende, paramedische en kinesitherapeutische activiteiten die voorzien zijn
in de tussenkomst door de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, voor het bedrag dat niet
gedekt wordt door deze tussenkomst;
• Incontinentiemateriaal;
• Bereiding en verdeling van de maaltijden;
• Onbeperkte beschikbaarheid van drinkbaar water;
• Lichaamshygiëne;
• Basispakket van persoonlijke toiletartikelen (tandpasta, zeep en shampoo);
• De dagelijkse activiteiten m.b.t. animatie en recreatie, die door de voorziening worden
georganiseerd binnen het WZC;
• Psychologische, morele en religieuze bijstand;
• Administratieve kosten die gebonden zijn aan de huisvesting of de opvang van de bewoner, of die
de werking van de voorziening betreffen;
• Verzekeringspolissen burgerlijke aansprakelijkheid (zie ook artikel 4.3 inzake extra individuele en
aanvullende burgerlijke aansprakelijkheid voor de bewoner en artikel 8.1.) en brandverzekering,
met uitzondering van elke persoonlijke verzekering van de bewoner;
• Belastingen eigen aan de uitbating van de voorziening.
1.2. In de verblijfsprijs zijn niet inbegrepen:
 De abonnementskosten en kosten voor individueel gebruik van communicatie (o.a. telefoon en
internet);
 De kosten voor was en stomerij van persoonlijk linnen;
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De kosten m.b.t. de medische en paramedische verstrekkingen, voor zover zij niet worden
uitgeoefend door het eigen personeel van de instelling;
Medicatie;
Persoonlijke bijdrage mutualiteit;
Kosten hospitalisatie;
Kosten hospitalisatieverzekering;
Verzorgingsmateriaal dat niet gedekt is door de RIZIV-forfaits;
Kosten voor hulpmiddelen zoals hoorapparaat, bril, tandprothesen, rolstoel, krukken, looprek, etc.;
Dranken die buiten de maaltijden op individuele vraag van de bewoner verstrekt worden
(uitgezonderd drinkbaar water);
Supplementaire voeding (aanvullend aan het aangeboden menu) op vraag van de bewoner;
Specifieke bijvoeding op voorschrift van een arts;



De kosten voor haar-, hand- en voetverzorging;



Persoonlijke toiletartikelen die op uitdrukkelijke vraag van de bewoner door de voorziening worden
aangekocht;
De specifieke activiteiten m.b.t. animatie en recreatie die door de voorziening worden
georganiseerd en die een aantoonbare meerkost vertegenwoordigen, zoals ook activiteiten die
buiten het WZC doorgaan;














De aankoop van eigen kleding, linnen, schoeisel etc., en de herstelling ervan;
Vervoerskosten die verband houden met de gezondheid van de bewoner of op vraag van de
bewoner;
Alle mogelijke kosten die verband houden met het houden van een huisdier;





Alle administratieve kosten die niet zijn opgenomen in de lijst bij “inbegrepen in de verblijfsprijs”;
Extra individuele en aanvullende verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor de bewoner;
Begrafeniskosten.




1.3. Onderstaande kosten zijn niet in de dagprijs inbegrepen en worden door het woonzorgcentrum als voorschot
ten gunste van derden behandeld⁽*⁾:




Was en stomerij van persoonlijk linnen door de externe wasserij
Honoraria van huisartsen
Kosten voor persoonlijke medicatie

Alle andere kosten die niet in de dagprijs zijn inbegrepen of als voorschot ten gunste van derden worden
behandeld, dienen door de bewoner zelf behartigd te worden. ⁽**⁾

Meer informatie betreffende de dagprijs, voorschotten ten gunste van derden en alle andere kosten kan u
bekomen bij de dienst onthaal en administratie.
⁽*⁾Deze kosten worden door het WZC betaald en via de maandelijkse factuur teruggevorderd.
⁽**⁾Dit kan ook door een gemachtigd persoon gebeuren. (Familie, vertegenwoordiger, bewindvoerder)
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