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Tarievenmap niet Wlz diensten 2023 
 

Inleiding  
 
Zie de brochure “Wlz-zorg van Kempenhaeghe, Wie betaalt wat?” (verschenen in 
december 2019).  

In deze map staan de tarieven voor 2023 weergegeven van kosten die niet onder 
de Wlz vallen. 
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1. Tarieven vervoer 2023 

 
Niet-Wlz vervoer door/via Kempenhaeghe vervoer 2023 

 
Indien gebruik wordt gemaakt van vervoer via Kempenhaeghe: 
(genoemde tarieven zijn vrijgesteld van BTW) 
 

 Zonder chauffeur Met chauffeur 

Huur rolstoelbus of normale bus € 1,10 per km € 2,80 per km 

Rolstoelauto € 0,45 per km  

 
 
Kosten naar rato gebruikers verdelen: 

Uiteraard geldt in alle gevallen, dat wanneer het vervoersmiddel door meerdere 
bewoners wordt gebruikt, de totaal kosten worden gedeeld door het aantal 

bewoners. 
 
 

Enkele voorbeelden van km-afstanden zonder chauffeur: 
(* NB: enkele reis, 1 bewoner) 
 

Van: Naar: Km* 

Kloostervelden Driesakker/Warande (Heeze) 7,5 

Kloostervelden Dr. Eijnattenlaan (Someren) 13 

Kloostervelden Eindhoven (centrum) 18 

Kloostervelden Emmastraat (Asten) 12 

Kloostervelden Hofpad (Leende) 6,5 

Kloostervelden Station Heeze 6,5 

 
 

Vaste ritprijzen (enkele reis)  

Ziekenhuis Geldrop € 30,60 

Ziekenhuis Eindhoven € 50,- 

 

 

Niet-Wlz vervoer tarieven door externe leverancier 2023  
(via Kempenhaeghe aangevraagd) met chauffeur  
 

M.b.t. ingehuurd extern vervoer heeft Kempenhaeghe dit ondergebracht bij 
taxibedrijf Bergerhof. 

Zij zullen zich ook in 2023 voor Kempenhaeghe inzetten. 
 
Ritten worden op basis van tijdsduur doorbelast. 

Voor 2023 geldt het uurtarief van € 42,75 inclusief 9% BTW. 
De duur per rit kan uiteraard sterk wisselen als gevolg van de drukte op de 

wegen (denk aan spitstijden, drukke trajecten). 
 
Dit betekent, dat er geen overzichten aanwezig zijn met inschattingen van 

kosten van ritten. 
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Wel wordt door de afdeling vervoer gekeken of een schatting van vervoerskosten 

van de meest voorkomende ritten op basis van ervaring mogelijk is. Indien dat 
mogelijk is zal dit worden aangepast in de tarievenmap. 

 
 
 

2. Tarieven bewonerswas 2023  
 

 
WASVERZORGING M.B.V. EIGEN VOORZIENINGEN BEWONER 

(droger, wasmachine, wasmiddel) MAAR MET STROOM EN WATER 

VAN KEMPENHAEGHE:  
(vrijgesteld van BTW) 

 

Per maand € 17,90 

 
 

WASVERZORGING M.B.V. VOORZIENINGEN KEMPENHAEGHE: 
(vrijgesteld van BTW) 

 

Per maand € 38,20 

 
 

WASVERZORGING DOOR EXTERNE WASSERIJ:  
(vrijgesteld van BTW) 

 

Per maand maximaal € 114,00 

 
 

MERKEN VAN KLEDING BIJ LINNENDIENST KEMPENHAEGHE: 
(incl. 9% BTW) 
 

Per merkje 
€ 0,63 

Per SI-tag 
€ 0,75 

 
 

 

TARIEVEN WASSERIJ NEWASCO: 
 
Zie volgende pagina’s. Prijs is per stuk, incl. transport- en huurkosten. 
Newasco indexeert de prijzen jaarlijks in september, maar sluit 

prijsaanpassingen op andere momenten niet uit, gezien hoge energiekosten. 
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TARIEVEN WASSERIJ per 01-09-2022 (I) (incl. 21% BTW) 

 

Type wasgoed Omschrijving 
hang of 
vouw 

 tarief incl. 
BTW  

pgg / igg Badhanddoek vouwen € 0,49 

pgg / igg Badjas vouwen € 2,09 

pgg / igg Badlaken vouwen € 1,01 

pgg / igg Basisdekbed eigendom klant vouwen € 3,82 

pgg / igg BH   € 0,36 

pgg / igg Blouse vouwen € 2,05 

pgg / igg Blouse dienstkleding, gestoomd hangend € 1,95 

pgg / igg Blouse, overhemd, gestoomd hangend € 1,95 

pgg / igg Bodywarmer hangend € 1,67 

pgg / igg Broek dienstkleding vouwen € 1,14 

pgg / igg Broek kort vouwen € 1,22 

pgg / igg Broek lang vouwen € 1,85 

pgg / igg Colbert, gestoomd hangend € 3,31 

pgg / igg Dekbed vouwen € 5,70 

pgg / igg Dekbed, gestoomd vouwen € 5,70 

pgg / igg Dekbedovertrek vouwen € 1,63 

pgg / igg Deken vouwen € 4,81 

pgg / igg Deken, gestoomd vouwen € 4,81 

pgg / igg Droogdoek vouwen € 0,40 

pgg / igg Dweil vouwen € 0,40 

pgg / igg Gastendoek vouwen € 0,40 

pgg / igg Gilet, gestoomd hangend € 1,94 

pgg / igg Gordijn, gestoomd, per m2 hangend € 2,08 

pgg / igg Halsdoek dienstkleding vouwen € 0,25 

pgg / igg Haltersloof dienstkleding vouwen € 1,05 

pgg / igg Handschoen   € 0,38 

pgg / igg Hoefijzerkussensloop vouwen € 1,38 

pgg / igg Hoeslaken vouwen € 1,63 

pgg / igg Jack hangend € 2,49 

pgg / igg Jack dienstkleding vouwen € 2,49 

pgg / igg Japon hangend € 2,49 

pgg / igg Japon, gestoomd hangend € 2,49 

pgg / igg Jas dienstkleding vouwen € 1,14 

pgg / igg Jas/jack/mantel, gestoomd hangend € 2,49 

pgg / igg Kinderdekbed Lieveheersbeestje vouwen € 2,48 

pgg / igg Kleedje vouwen € 1,11 

pgg / igg Knuffel   € 2,21 

pgg / igg Koksbroek katoen dienstkleding vouwen € 1,14 

pgg / igg Koksbroek p/k dienstkleding vouwen € 1,14 

pgg / igg Koksbuis katoen dienstkleding   € 1,14 

pgg / igg Koksbuis p/k dienstkleding hangend € 1,14 

pgg / igg Kussen   € 1,94 

pgg / igg Laken vouwen € 1,47 

pgg / igg Maillot/legging vouwen € 0,79 

pgg / igg Microvezeldoek vouwen € 1,11 

pgg / igg Molton vouwen € 1,31 
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Vervolg tarieven wasserij per 01-09-2022 (II) 

 

Type wasgoed Omschrijving 
hang of 
vouw 

 tarief incl. 
BTW  

pgg / igg Muts/pet   € 0,55 

pgg / igg Muts/pet, gestoomd   € 0,67 

pgg / igg Nachtjapon vouwen € 0,82 

pgg / igg Netbroek vouwen € 0,36 

pgg / igg Onderbroek kort vouwen € 0,36 

pgg / igg Onderbroek lang vouwen € 0,36 

pgg / igg Onderhemd vouwen € 0,36 

pgg / igg Onderhemd met mouw vouwen € 0,58 

pgg / igg Onderlegger  vouwen € 1,46 

pgg / igg Ovenwant   € 0,42 

pgg / igg Overall vouwen € 2,38 

pgg / igg Overhemd vouwen € 2,45 

pgg / igg Pantalon hangend € 1,85 

pgg / igg Pantalon, gestoomd hangend € 2,49 

pgg / igg Panty   € 0,58 

pgg / igg Polo vouwen € 0,95 

pgg / igg Pyjamabroek  vouwen € 0,82 

pgg / igg Pyjamabroek kort vouwen € 0,82 

pgg / igg Pyjamajas  vouwen € 0,82 

pgg / igg Pyjamapak vouwen € 1,64 

pgg / igg Regenjas, gestoomd hangend € 4,15 

pgg / igg Rok hangend € 2,05 

pgg / igg Rok, gestoomd hangend € 2,49 

pgg / igg Servet vouwen € 0,49 

pgg / igg Sjaal vouwen € 2,19 

pgg / igg Sjaal, gestoomd vouwen € 2,19 

pgg / igg Slaapzak vouwen € 5,70 

pgg / igg Slab vouwen € 0,46 

pgg / igg Sloof dienstkleding hangend € 0,91 

pgg / igg Sloop vouwen € 0,43 

pgg / igg Sok  los € 0,21 

pgg / igg Sok ongechipt los € 0,21 

pgg / igg Sokken per net   € 1,81 

pgg / igg Spijkerbroek vouwen € 1,85 

pgg / igg Spijkerjas hangend € 2,49 

pgg / igg Spijkerrok hangend € 2,05 

pgg / igg Sprei vouwen € 2,10 

pgg / igg Steunkous vouwen € 0,50 

pgg / igg Stropdas, gestoomd hangend € 2,49 

pgg / igg Tafellaken vouwen € 1,46 

pgg / igg Tas   € 5,53 

pgg / igg Tilband vouwen € 2,77 

pgg / igg Trainingsbroek vouwen € 1,27 

pgg / igg Trainingsjas vouwen € 1,27 

pgg / igg Trui vouwen € 1,67 

pgg / igg Trui, vest, spencer, gestoomd hangend € 1,67 

pgg / igg T-shirt vouwen € 0,95 
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Vervolg tarieven wasserij per 01-09-2022 (III) 

 

Type wasgoed Omschrijving 
hang of 
vouw 

 tarief incl. 
BTW  

pgg / igg Vest vouwen € 1,67 

pgg / igg Washand  los € 0,35 

pgg / igg Waszak reusable roze vouwen € 0,23 

pgg / igg Werkdoek vouwen € 0,35 

pgg / igg Zakdoek vouwen € 0,35 

pgg / igg Zwachtel vouwen € 0,79 

pgg / igg Zwemkleding vouwen € 0,38 

Platgoed huur Badhanddoek vouwen € 0,21 

Platgoed huur Droogdoek vouwen € 0,21 

Platgoed huur Fonteindoek badstof vouwen € 0,21 

Platgoed huur Hoeslaken jersey/ wit groen vouwen € 0,80 

Platgoed huur Kinderslab blauw vouwen € 0,21 

Platgoed huur Laken vouwen € 0,65 

Platgoed huur Molton vouwen € 0,84 

Platgoed huur Onderlegger brushed vouwen € 0,87 

Platgoed huur Onderlegger brushed met instop vouwen € 0,91 

Platgoed huur Slab blauw met lus vouwen € 0,25 

Platgoed huur Slab blauw safety sluiting vouwen € 0,32 

Platgoed huur Sloop wit vouwen € 0,30 

Platgoed huur Sopdoek vouwen € 0,15 

Platgoed huur Steeklaken vouwen € 0,65 

Platgoed huur Tafellaken geel 140x240 vouwen € 1,61 

Platgoed huur Tafellaken wit 140x200 vouwen € 1,61 

Platgoed huur Washand los € 0,10 

Platgoed huur Waszak reusable  vouwen € 0,23 

Platgoed huur Waszak reusable blauw vouwen € 0,23 

Platgoed igg Dekbed eendelig vouwen € 2,48 

Platgoed igg Dekbed sleepwell Herfst beige, wassen vouwen € 2,48 

Platgoed igg Dekbed sleepwell Kreta, 200 gr, wassen vouwen € 2,48 

Platgoed igg Dekbed sleepwell Kreta, wassen vouwen € 2,48 

Platgoed igg Dekbed sleepwell Lelie geel/bruin, wassen vouwen € 2,48 

Platgoed igg Dekbed sleepwell Pacific geel, wassen vouwen € 2,48 

Platgoed igg Dekbed sleepwell Paradiso geel, wassen vouwen € 2,48 

Platgoed igg Dekbed sleepwell Sahara zand 400 gr, wassen vouwen € 2,48 

Platgoed igg Dekbed sleepwell Sahara zand, 200 gr, wassen vouwen € 2,48 

Platgoed igg Dekbed sleepwell Zaragozza bl/gr 400 gr, wassen vouwen € 2,48 

Platgoed igg Dekbedovertrek wit/crème satijnstreep vouwen € 1,38 

Platgoed igg Doorademslopen vouwen € 0,33 

Platgoed igg Hoeslaken vouwen € 1,33 

Platgoed igg Kinderlaken wit 140x190 vouwen € 1,11 

Platgoed igg Laken vouwen € 1,22 

Platgoed igg Lendesloop wit vouwen € 0,50 

Platgoed igg Persoonswas tussen linnen   € 0,13 

Platgoed igg Servet wit vouwen € 0,25 

Overige kosten Licentiekosten, per werkplek per week   € 8,70 

Overige kosten Rol barrière waszak (25 stuks)   € 8,91 

Overige kosten Rol cytostatica waszak (25 stuks)   € 8,91 

Overige kosten Rol oplosbare waszak (25 stuks)   € 36,49 
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Type wasgoed Omschrijving 
hang of 
vouw 

 tarief incl. 
BTW  

Overige kosten Chip, per 500 stuks verpakt (excl. aanbrengen), p.st.   € 0,54 

Overige kosten Spoedbestelling   € 167,32 

 
 

3. Tarieven administratiekosten 2023 

(vrijgesteld van BTW) 

 
Administratiekosten bij niet Wlz- 

vergoede dienstverlening 
 

€ 14,70 per jaar 

 

Administratiekosten bij niet 

automatische incasso 
 

€ 5,00 per factuur 

 

Administratiekosten vakantie 
 

€ 8,80 per bewoner per vakantie 

 
 

4. Tarief begeleidingskosten medewerkers 2023  
 
Tarief BEGELEIDING DOOR MEDEWERKER Kempenhaeghe  

(vrijgesteld van BTW): 
 
Per uur 

 

€ 45,18 

 
 

5. Tarieven 2023 kapper, pedicure en 

schoonheidsspecialist 
 

 1-1-2023 tarief 

 Incl. btw afgerond  

Behandelingen kapster (9% BTW) 

Knippen dames  € 17,25  

Knippen heren  € 17,25  

Knippen kinderen  € 13,05  

Permanent  € 73,30  

Watergolf  € 17,25  

Föhnen  € 15,20  

Drogen/blowen  €   4,45  

Verven, knippen en droogföhnen   

Verven en knippen  € 45,35  

Highlights (extra)  €   5,45  
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Behandelingen pedicure (21% BTW) 

Vaste prijs pedicure-behandeling  € 29,85  

    

Behandelingen schoonheidsspecialist (21% BTW) 

Standaard behandeling 
 € 41,55  

Harsen bovenlip 
 € 11,25  

Harsen onderlip en/of kin 
 € 11,25  

Harsen boven, onderlip, kin 
 € 15,95  

Standaard behandeling + harsen 
 € 55,45 

Wimpers werven 
 €   8,40  

Wenkbrauwen verven 
 €   8,40  

Reiki behandeling (duur 15-20 min.)   € 27,85   
 
 

6. Tarieven reparatie kleding, schoenen 2023  
 

REPARATIE KLEDING (incl. 9% BTW) 
Alle kosten voor het verstellen van kleding, met uitzondering van kleding die 

door Kempenhaeghe is verstrekt (scheurpakken) en reparatie van kleding 
aandoening gerelateerd, zijn voor rekening van de cliënt.  
 
  

 

Tarieven 2023 Reparatie Kleding voor Personeel en Bewoners 
  

Artikel Soort tarieven 

Colbert mouwen korter maken Colbert €20,50 

Colbert zoom korter Colbert €18,10 

Colbert nieuwe voering excl. mat. vanaf Colbert €33,50 

Nieuwe rits: Tot 55 cm Jack / Vest €20,10 

Nieuwe rits: 55 t/m 75 cm Jack / Vest €22,75 

Nieuwe rits: Vanaf 75 cm Jack / Vest €25,35 

mouwen: korter/elastiek/boord Jack / Vest €14,20 

Jack innemen zijnaden Jack / Vest €19,50 

Jack gedeeltelijk zakken vervangen Jack / Vest € 8,50 

Jack geheel vernieuwen zakken Jack / Vest €19,80 

Mantel innemen zijnaden Mantel of regenjas €22,75 

Mantel mouwen korter maken Mantel of regenjas €20,85 

Mantel korter maken Mantel of regenjas €19,85 

Mantel nieuwe voering vanaf Mantel of regenjas €45,40 

Knoopsgat Mantel of regenjas € 3,15 

Knoop aanzetten  Mantel of regenjas € 1,18 

Drukker inzetten per drukker Mantel of regenjas € 2,00 
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Tarieven 2023 Reparatie Kleding voor Personeel en Bewoners 
  

Artikel Soort tarieven 

Mantel of regenjas: Applicatie vanaf Mantel of regenjas € 4,30 

Mantel schoudervulling excl. materiaal Mantel of regenjas € 5,35 

Verstelwerk* Overig € 3,75 

Knoop aanzetten Overig € 1,18 

Gordijnen* Overig €      * 

Maatwerk* Overig €      *     

Pyjamabroek: Elastiek inzetten  Overig €11,50 

Pyjamabroek korter maken Overig € 7,80 

Pyjamajas mouwen inkorten Overig € 7,80 

Shirt korter maken Overig € 6,50 

Nieuwe rits slaapzak/ verpleegdeken Overig €28,75 

Nieuwe rits rompers/ rug  Overig € 12,60 

Nieuwe rits romper/ kruis Overig € 9,50 

Nieuwe rits: Broek Pantalon €12,60 

Pantalon korter maken Pantalon € 9,50 

Pantalon innemen Pantalon €14,30 

Pantalon elastiek vervangen Pantalon €12,00 

Pantalon deels zakken vernieuwen Pantalon € 8,50 

Pantalon geheel zakken vernieuwen Pantalon €19,80 

Rechte rok korter: met voering Rok, japon €14,20 

Voering vernieuwen jurk: excl. voering Rok, japon €22,75 

Rits inzetten rok Rok, japon: €12,00 

Voering vernieuwen: excl. voering Rok, japon: €18,00 

Tailleband / zijnaden Rok, japon: €16,00 

Mouwen korter maken Trui, blouse, japon €12,00 

Rits inzetten japon / trui Trui, blouse, japon €14,20 

Runner vervangen Gordijn € 3,75 

   

prijzen onder voorbehoud 

* maatwerk: afhankelijk van werkzaamheden (prijsopgaaf mogelijk) 

 

 

REPARATIE SCHOENEN: 
Het repareren van schoenen wordt uitbesteed. De werkelijke kosten hiervan 

worden doorbelast aan de cliënt. 
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7. Tarieven vrije tijd en manege Kempenhaeghe  

(vrijgesteld van BTW) 
 

Tarieven Vrije tijdsactiviteiten 2023  
vanuit dienst vrije tijd Kempenhaeghe 
(deze lijst is een indicatie van activiteiten en prijzen) 

Activiteiten *1)  Contributie / kosten p.p. *2) 

Clubs (lidmaatschap)   

Pit-pat  € 15,- per seizoen 

Biljartclub 

 

€ 40,- per seizoen  

wedstrijdbiljarters € 60,-*2) 

Boccia € 20,- per jaar 

Postzegel/verzamelclub € 7,50 per jaar 

Hobbyclub (contributie aan de club) ± € 90,- per jaar 

Quizmiddag € 10,- per jaar 

Sportclub € 15,- per jaar 

Speurtocht 1x per maand gratis 

Wandelclub € 15,- per jaar 

Muziekclub  € 15,- per jaar 

Bewegen op muziek Kempenhaeghe (kk) € 15,- per jaar 

Inloop activiteiten   

Soos avond gratis 

Belevingstheater € 10,- pp per keer  

Diakienen (1x per maand) € 2,50 pp per keer  

Aaihonden  gratis 

Contactclowns € 1,- pp per keer 

MiMakkeren € 15,- per jaar 

Activiteiten op verzoek (doelgroep MCG) afhankelijk van gemaakte kosten 

Disco € 2,- pp per keer  

Jaarlijkse activiteiten   

Carnaval volwassenen  € 5,-  

Kloostervelden Got Talent (finale) € 2,- 

Doeweken (zomervakantieactiviteit kinderen) € 20,- 

Vakantieactiviteiten volwassenen zomer € 15,-  

Vakantieactiviteiten volwassenen winter € 10,-  

Festival Goetoeve (oa Vlaamse Kermis) € 10,- voor 12 bonnen 

Voorjaarsmarkt gratis 

Circus / revue € 7,50 per kaartje 

Concerti fetti entreeprijs & vervoerskosten 

Brabantse dag vervoerskosten 

Motorrun € 5,- per rit + € 5,- friet met snack 

Sinterklaasfeest gratis  

Kersttheater volwassenen & kinderen € 5,- per kaartje 

Kerstival gratis 

  

Consumptiebonnen 5 voor € 5,- (koffie + thee gratis) 

*1) Ivm beperkingen in de te besteden middelen worden per doelgroep slechts enkele 

activiteiten vervangen bij ziekte/afwezigheid. 

*2) Excl. door te berekenen begeleidingskosten. 
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Tarieven paardrij-activiteiten manege 2023 
(vrijgesteld van BTW) 

 

Paardrijden 
Individueel (30 min.) 

Groep 5 deelnemers 1 uur (om de beurt) 

 
€ 20,00 per keer  

€ 8,00 per keer 

Huifbed (individueel, 30 min) € 15,00 per keer 

Huifkar 
Groep 6 à 8 personen (30 min) 

 
€ 20,00 per keer  

Rolstoel-sjees (3 rolstoelen; 30 min.) € 7,00  

per keer per persoon 

Verhuur 

Rijhal 
Foyer 

 

Prijzen in overleg 

Andere activiteiten Prijzen in overleg 

 

 

8. Tarieven overig 2023  

 
KABELGEBRUIK TELEVISIE / INTERNET 
Werkelijke kosten worden doorberekend. 

 
KOSTEN VERZEKERINGEN: (inclusief assurantiebelasting) 

 
Persoonlijke inboedelverzekering 

Per jaar 
 

€ 13,00 
Eigen risico is € 50,00 

 
Reis- en annuleringsverzekering 

Per reisdag 

 

€ 2,60 

Inclusief verzekering begeleiding  

 

 
KOSTEN NA OVERLIJDEN: 
Vanuit Kempenhaeghe kunnen diverse diensten worden aangeleverd.  

Enkele voorbeelden: 

 
Verzorgen van de koffietafel 
Voor de mogelijkheden en bijbehorende wordt verwezen naar de facilitaire 

dienst. Een aantal standaard mogelijkheden voor een koffietafel met 
bijbehorende tarieven is te vinden in het Kennisplein document “Begrafenissen 

Bewoners en Patiënten”.  

 
Verzorgen van een uitvaartviering 
Voor de voorzieningen/wensen geldt een prijs op maat afhankelijk van de 
wensen van de overledene/ nabestaande. 
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KOSTEN VOEDING BIJ VAKANTIES: 
Kosten van eten en drinken tijdens de vakantie zijn voor rekening van de 

bewoner. Iedere bewoner die deelneemt aan een meerdaagse vakantie ontvangt 
per vakantiedag een bijdrage in de kosten voor de maaltijd. 

Voor 2023 geldt het bedrag van € 3,35 per dag. 

 
 

KOSTEN MEE-ETEN AFDELING / WOONGROEP:  
Mee-eten van externen binnen de woongroep is vervallen! 
 

 

9. Indexeringspercentages per 01-01-2023  

 
Niet-Wlz vervoer door Bergerhof 13,70% 

Niet-Wlz vervoer door/via Kempenhaeghe 11,30% 

Wasserij Newasco: 

- Verhoging i.v.m. energiekosten 
- Verhoging NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) 

Niet van toepassing 

(reeds geïndexeerd 
per 01-09-2022; 

geen verhoging per 
01-01-2023) 

Reparatie van kleding door linnendienst Kempenhaeghe 5,00% 

Pedicure 17,00% 

Kapper, schoonheidsspecialiste 17,00% 

Personele kosten 3,75% 

Materiële kosten (w.o. maaltijdvergoeding vakanties) 2,55% 

Administratiekosten Finance & Control 0% 

  

 
Naast indexering kan sprake zijn van wettelijke verhoging van BTW percentages. 


