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Aanvullende diensten van de Rozelaar 
Wie betaalt wat in 2020? 
 
 
Niemand is hetzelfde, iedereen is uniek. De vorm waarin wij ondersteuning bieden bepaal je 
voor een belangrijk deel zelf. Iedereen heeft verschillende wensen en of verwachtingen van 
het leven. Iedereen heeft andere mogelijkheden. En dus heb je ondersteuning op maat nodig. 
De zorg en ondersteuning die je van de Rozelaar ontvangt wordt bekostigd vanuit de Wet 
langdurige zorg (Wlz). De ZZP-indicatie (zorgzwaartepakket) bepaalt op welke ondersteuning 
je recht hebt. Je hoeft hiervoor niets aan de Rozelaar te betalen. Wel moet je een verplichte 
eigen bijdrage betalen via het CAK. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van je 
persoonlijke financiële situatie. 
 
Uitgangspunt voor dit overzicht is de uitgave zorgkompas gepubliceerd op de site van het 
Zorginstituut Nederland. (Wlz kompas, verblijf in een instelling). 
 
Op een aantal gebieden kun je meer ondersteuning nodig hebben dan waar de Wlz in voorziet. 
Bijvoorbeeld bij het wassen van de kleding. Maar dat kan ook zijn bij extra uitjes, zwemmen of op 
vakantie gaan. Deze extra ondersteuning bieden wij je graag omdat dit bij het leven van alledag 
hoort. 
 
Omdat dit niet onder de vergoedingen van de Wlz valt dien je deze begeleiding zelf te betalen. Als 
je hiervan gebruikt wilt maken dan maken we daar heldere afspraken over. Dit zetten we op 
papier zodat je niet met een onverwachte rekening te maken zult krijgen. In dit overzicht zetten 
we voor je op een rij om welke diensten het gaat met de bijbehorende kosten. Deze diensten zijn 
vrijwillig. Als je hier geen gebruik van wilt maken, wordt er dus geen geld in rekening gebracht. 
 

1. Wonen bij de Rozelaar 
Wanneer je bij de Rozelaar woont kun je kiezen voor de onderstaande aanvullende diensten. 
 

a) Extra begeleiding 
Begeleiding bij recreatie en vrijetijdsbesteding valt niet onder de Wlz. Soms is het toch nodig of 
wenselijk dat je iets wilt of gaat doen waarbij ondersteuning/begeleiding nodig is. Dit kan zijn bij 
familiebezoek, vakantiebegeleiding, dagje uit, begeleiding naar club of vereniging of andere 
recreatieve activiteiten. Voor het aantal uur dat extra begeleiding geboden is, brengen wij ons 
uurtarief in rekening. 
 

b) Verzekeringen 
De Rozelaar heeft een collectieve verzekering voor particuliere inventaris en wettelijke 
aansprakelijkheid. Je hoeft deze verzekeringen dus niet meer apart af te sluiten. Bij deelname 
worden de kosten aan je doorberekend.   
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c) Waskosten 
Deze bijdrage bestaat uit een vergoeding voor personele kosten, afschrijvingskosten van 
apparatuur en energie-, water- en wasmiddelenkosten. Gebruik je dit maar gedeeltelijk, dan 
betaal je alleen hiervoor de kosten. Zie hiervoor het schema: “Overzicht afgenomen diensten” op de 
laatste pagina. 
 

d) Lief&Leedpot wonen 
Je kunt jaarlijks meedoen met de Lief&Leedpot wonen. Deelname is gebonden aan de volgende 
regels: 
1. Bij inschrijving bij de Rozelaar wordt je gevraagd of je wil deelnemen aan de Lief&Leedpot 

wonen. 
2. De Lief&Leedpot wonen is uitsluitend bestemd voor twee doelen: een verjaardagscadeau van 

€ 15 en een sinterklaascadeau van € 15. 
3. Deelname aan de Lief&Leedpot wonen is vrijwillig. Als je niet deelneemt aan Lief&Leedpot 

Wonen krijg je geen verjaardagscadeau en geen sinterklaascadeau. 
4. Het bedrag wordt jaarlijks in 1x gefactureerd. Er worden geen administratiekosten in 

rekening gebracht. 
5. Om de administratieve lasten laag te houden, vindt er geen verantwoording van de besteding 

plaats. Als je weggaat bij de Rozelaar vindt ook geen (al dan niet gedeeltelijke) restitutie plaats. 
6. Jaarlijks worden de tarieven gecommuniceerd. Dat is ook het moment om aan of af te melden 

voor de deelname aan de Lief&Leedpot wonen. Dit kan niet tussentijds. 
 

e) Bijdragen aan groepsactiviteiten 
Voor de deelname en bijdrage aan kosten bij groepsactiviteiten zijn de volgende afspraken 
gemaakt:  
 
1. Bij het organiseren van een groepsactiviteit worden ouders/verwanten hierover vooraf 

ingelicht, met een indicatie van de te verwachten kosten. 
2. Je kunt je vervolgens aanmelden voor de groepsactiviteit. Voorbeelden zijn: dagje uit, 

familiedag op locatie etc. 
3. De werkelijke kosten worden achteraf aan je gefactureerd door de administratie van de 

Rozelaar.  
 

f) Individuele kas (zakgeld) 
Voor je individuele kas (zakgeld) wordt een eigen geldkistje met contant geld gebruikt. In je eigen 
geldkistje is een formulier aanwezig waarin de inkomsten en uitgaven worden vastgelegd. Op 
verzoek kan de Rozelaar een overzicht voor jou of je ouders/verwanten uitdraaien. Voor uitgaven 
in groepsverband, zoals bijvoorbeeld samen een kopje koffie drinken in het dorp of samen een 
kraamcadeautje kopen voor een medewerker, is het omslachtig om individueel contant af te 
rekenen. Deze uitgaven worden via een groepsbetaalsysteem van de Rozelaar betaald en achteraf 
jaarlijks aan je gefactureerd. 
 

g) Persoonlijke verzorging 
Aan het gebruik van producten voor de algemene zorgverlening zijn geen kosten verbonden. 
Denk hierbij aan toiletpapier, natte doekjes en handschoenen. Persoonlijke 
verzorgingsproducten, zoals zeep, doucheschuim, scheerspullen, borstel of kam, dien je zelf te 
kopen en komen dus geheel voor eigen rekening. 
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h) Kabel- en internetaansluiting appartement 
De kosten van het abonnement zijn volledig voor eigen rekening. 
 

i) Geldbeheer cliënten Gasthuis (alleen voor Het Gasthuis) 
Voor een aantal bewoners van Het Gasthuis verzorgen we een deel van de administratie. De 
kosten die wij hiervoor maken, brengen we bij hen in rekening. 
 

2. Dagbesteding bij de Rozelaar 

Wanneer je gebruik maakt van dagbesteding bij de Rozelaar kun je meedoen met Lief&Leedpot 
dagbesteding. Deelname is gebonden aan de volgende regels: 
 

1. Bij inschrijving bij de Rozelaar wordt je gevraagd of je wil deelnemen aan de Lief&Leedpot 
dagbesteding. 

2. De Lief&Leedpot dagbesteding is uitsluitend bestemd voor drie doelen: verjaardagscadeau 
van € 10, sinterklaascadeau van € 10 en een kerstpakket van € 15.  

3. Deelname aan de Lief&Leedpot dagbesteding is vrijwillig. Als je niet deelneemt aan de 
Lief&Leedpot dagbesteding krijg je geen verjaardagscadeau, geen sinterklaascadeau en 
geen kerstpakket.  

4. Het maakt niet uit of je een hele week bij de Rozelaar werkt of bijvoorbeeld maar een halve 
week. Als je een halve week bij de Rozelaar werkt ontvang je dezelfde drie cadeaus voor 
dezelfde bedragen, als iemand die de hele week werkt. 

5. Om de administratieve lasten laag te houden, vindt er geen verantwoording van de 
besteding plaats. Als je weggaat bij de Rozelaar vindt ook geen (al dan niet gedeeltelijke) 
restitutie plaats. 

6. Jaarlijks worden de tarieven gecommuniceerd. Dat is ook het moment om aan of af te 
melden voor de deelname aan de Lief&Leedpot dagbesteding. Dit kan niet tussentijds. 

 
 
  



4 

 

 
 

 

Aanvullende diensten van de Rozelaar 
Overzicht aanvullend diensten 2020 
 
 
Naam zorgvrager de heer/mevrouw:           
Postcode/plaats:      
Geboortedatum: 
 
In onderstaand schema kun je aankruisen welke aanvullende diensten je af wilt nemen.  
Bij wijzigingen kun je dit formulier opnieuw invullen en mailen naar ca@rozelaar.nl (2 pagina’s) 
 

Aanvullende 
dienst bij wonen 

Toelichting Bijdrage Per Aankruisen 

Extra begeleiding 
Individuele begeleiding bij 
gebeurtenissen 

€ 29,30 Uur 
 

Verzekeringen  Aansprakelijkheid  € 35,00  Jaar 
 
 

 Particuliere inventaris  € 26,15 Jaar 
 
 

Waskosten  Volledig  € 571,08  Jaar 
 
 

 Onderkleding/nachtgoed  € 171,38 Jaar 
 
 

 Bovenkleding  € 399,78  Jaar 
 
 

 
Zelfstandig met begeleiding en 
energiekosten van de Rozelaar 

€ 274,13  Jaar 
 

 
Zelfstandig met energiekosten 
van de Rozelaar 

€ 171,38  Jaar 
 

 

Zelfstandig met eigen 
wasmachine maar met energie-
kosten van de Rozelaar 
 
Idem met eigen wasdroger 

€ 22,83 
 
 
 
 
€ 45,66 

Jaar 
 
 
 
 
Jaar 

 

 Zelfstandig met begeleiding € 37,62 Jaar  
Lief&Leedpot 
wonen 

Alleen bij wonen € 30,00 Jaar 
 

Kabel- en 
internetaansluiting 

Abonnementskosten € 15,70 Maand 
 

Geldbeheer 
cliënten Gasthuis 

Alleen voor Het Gasthuis € 10,30 Maand 
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In onderstaand schema kun je aankruisen of je de aanvullende dienst af wilt nemen.  
Bij wijzigingen kun je dit formulier opnieuw invullen en mailen naar ca@rozelaar.nl (2 pagina’s) 
 

Aanvullende dienst 
bij dagbesteding 

Toelichting  Bijdrage  Per Aankruisen 

Lief&Leedpot 
dagbesteding 

Alleen bij dagbesteding € 35,00 Jaar 
 

  
 

Voorwaarden 
1.1 Wij behouden ons het recht voor dat wanneer er tussentijdse veranderingen in de wet- en 

regelgeving zijn de bovenstaande tarieven aangepast kunnen worden. 
1.2 De looptijd van deze tarieven is van 1 januari tot 31 december 2020. Jaarlijks ontvang je 

aan het eind van elk jaar een nieuw overzicht met de bijbehorende bedragen voor het 
volgende jaar. 

1.3 Het wijzigen van de afgenomen aanvullende diensten kan doorgegeven worden door dit 
formulier opnieuw in te vullen. Het ingevulde formulier kun je mailen naar de 
cliëntenadministratie: ca@rozelaar.nl of opsturen naar Postbus 391, 3770 AJ Barneveld. 

1.4 De afgenomen aanvullende diensten maken integraal onderdeel van de Zorg- en 
dienstverleningsovereenkomst met bijbehorende voorwaarden zoals die is 
overeengekomen met de Rozelaar.  

1.5 Indien je geen wijzigingen doorgeeft worden de verstrekkingen stilzwijgend verlengd. 
 
 
 
Gewenste ingangsdatum: ________________ 
 
 
Datum ondertekening: __________________ 
 
Handtekening zorgvrager      
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