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Tarieven Stichting Zorggroep Oldael 2022 
Versie d.d. 09-08-2022 

 

Appartementen en aanleunwoningen 

Zorggroep Oldael bestaat uit de twee woonzorgcentra: Oldeslo en Aelbrecht van Beijeren. 

In beide centra verhuurt Zorggroep Oldael zorgappartementen, ook voor echtparen. De 

appartementen zijn uitgerust met een badkamer en een kleine keuken. 

 

Men kan bij Oldael wonen op basis van een indicatie vanuit de Wet Langdurige Zorg 

(WLZ). Deze WLZ-indicatie kan op 2 manieren worden ingezet: 

- Men kiest voor een Zorgzwaarte Pakket (ZZP); deze indicatie is een totaalpakket 

dat de woon- en zorgkosten dekt. Men bewoont dan een standaard appartement. 

- Men kiest voor een Volledig Pakket Thuis (VPT); deze indicatie dekt alleen de 

zorgkosten. Men huurt dan op eigen kosten een ruimer appartement. 

 

Tarieven  

Bij de combinatie ZZP/Standaard appartement betaalt men maandelijks voor woon- 

en zorgkosten een inkomensafhankelijke eigen bijdrage aan het CAK (tussen €800-

€2400).  

 

Bij de combinatie VPT/ruimer appartement betaalt men maandelijks voor de 

zorgkosten een inkomensafhankelijke eigen bijdrage aan het CAK (tussen €400-€800), 

en aan Oldael een tarief dat is opgebouwd uit drie componenten: huur, servicekosten 

en hotellerie.  

 

Hieronder een indicatie van de verschillende componenten bij VPT: 

 

Component 1: Huur (VPT) 
 

Aelbrecht van Beijeren €500 - €950  

Oldeslo €500 - €1050  

 

 

Component 2: Servicekosten (VPT) 
 

Servicekosten  

(gas, water, licht) 

  

Servicekosten afhankelijk van de 

oppervlakte van het appartement 

€170 - €250  
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Component 3: Hotellerie (VPT) 
 

Het tarief voor hotellerie bedraagt €1055,84 per maand. Dit tarief is gebaseerd op 

een eenpersoonshuishouden. Per extra bewoner (partner) geldt een toeslag van 

€536,54 per maand. 

 

Het tarief voor hotellerie omvat:  

 

- Ontvangst, veiligheid, winkel en serveren (receptiediensten) 

- Gebruik algemene ruimten 

- Schoonmaak algemene ruimten 

- Schoonmaak appartement drie kwartier per week 

- Gebruik van de tuin 

- Onderhoud van de tuin 

- Ophalen huisvuil uit het appartement 

- Ziggo TV basisabonnement 

 

 

 

Welke kosten worden nog meer in rekening gebracht?  

 

Bij een ZZP indicatie wordt het TV basispakket van Ziggo* in rekening gebracht: 

+€19,00 per maand. 

*Let op: Oldael heeft een TV-basispakket afgesloten bij Ziggo. Wil de bewoner daarnaast 

nog extra TV-kanalen bij Ziggo afsluiten, dan moet de bewoner dit zelf regelen. Dan wel bij 

Ziggo aangeven dat Oldael al betaalt voor het basispakket; anders bestaat de mogelijkheid 

dat Ziggo ook het basispakket in rekening brengt bij de bewoner, en betaalt de bewoner 

onnodig dubbel. 

 

Waskosten en stoomkosten van persoonlijke kleding 

Bij VPT- en ZZP-indicatie brengt de wasserij de kosten voor wassen/stomen van 

persoonlijke kleding rechtstreeks in rekening bij de bewoner.  

 

Kosten voor maaltijden 

Bij VPT- en ZZP-indicatie worden de kosten voor de warme maaltijden en de  

broodmaaltijden gedekt door de indicatie. Wanneer de bewoner zelf de broodmaaltijden wil 

verzorgen, keert Oldael maandelijks broodgeld uit. 
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Overzicht aanvullende diensten 2022 
 

 

De bewoner kan onderstaande aanvullende diensten extra inkopen: 

 

  

 Service Eenheid Prijs 
 Extra warme maaltijd (voor gasten) 

 
per stuk € 11,00 

 10 rittenkaart warme maaltijd (voor gasten) 
 

per kaart € 93,50 

 Inkoop extra huishoudelijke hulp (incl. schoonmaakmiddelen) 
 

per half uur € 20,10 

 Particuliere inzet medewerker technische dienst 
 

per 15 
minuten 

€ 10,25 

 Deelname aan evenementen en uitjes 

 

per keer per keer 

 Partyservice en/of catering bij gelegenheden 
 

per keer op 
aanvraag 

 Extra mutatiedagen na overlijden 
 

per dag € 110,00 

 Mortuarium Per dag 
 

€85,00 

 Catering e.d. bij overlijden   Op 
aanvraag 
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Wat betekent dit concreet voor u? ** 
 
Heeft u interesse in een standaard appartement? 

Dan betaalt u maandelijks: 

- aan het CAK de eigen bijdrage voor de zorg en wonen: tussen €800-€2400; 

- aan Oldael: €19,- voor het TV-abonnement. 

 

Heeft u interesse in een ruimer appartement? 

Hiervoor betaalt u maandelijks: 

- aan het CAK de eigen bijdrage voor zorg: tussen €400-€800; 

- aan Oldael: het tarief voor huur, servicekosten en hotellerie:  

Huur * Afhankelijk van de grootte van het 

appartement 

Servicekosten * Afhankelijk van de grootte van het 

appartement 

Hotellerie* €1055,84 

Totaal +€2000 

 

 

Uw inkomensafhankelijke eigen bijdrage aan het CAK berekenen 

 

Op de website www.hetcak.nl staat een rekenmodule. 

Voor een ruimer appartement kiest u in de rekenmodule optie 1 (Zorg thuis) voor de 

berekening van de bijdrage voor VPT.  

Voor een standaard appartement kiest u in de rekenmodule optie 2 (Zorg in de Instelling) 

voor de berekening van de bijdrage voor ZZP. 

 

 

 

 

 

 

*    Tarieven voor hotellerie en service worden jaarlijks per 1 januari aangepast.   

 Huurverhogingen worden jaarlijks per 1 juli toegepast. 

 

**  Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend 

 

 
  
 

http://www.hetcak.nl/

