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Tarieven Stichting Zorggroep Oldael 2023 
Versie d.d. december 2022 

 

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

Beide locaties hebben mooie zorgappartementen, ook voor echtparen. De appartementen 

zijn uitgerust met een badkamer en een kleine keuken. 

 

U kunt alleen bij Oldael wonen als u beschikt over een indicatie vanuit de Wet Langdurige 

Zorg (WLZ), VV4, VV5 of VV6.  

Deze WLZ-indicatie kan op 2 manieren worden ingezet: 

- U kiest voor een standaard appartement. Hiervoor betaalt u maandelijks aan het 

CAK een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor Zorg en Verblijf samen (tussen  

+ €800-2400).  

- U kiest voor een ruimer particulier appartement. U betaalt maandelijks aan het 

CAK een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor de Zorg (tussen + €400-800). En 

u betaalt aan Oldael het tarief voor Verblijf.  

 

UITWERKING VAN DE VERSCHILLENDE OPTIES: 

 

Tarieven standaard appartement voor één persoon 

  

Eigen bijdrage (aan CAK) 

(eten en drinken is inbegrepen) 

Tussen + €800-2400 

TV basispakket Ziggo (aan Oldael) 

 

+ €19 

Waskosten persoonlijke kleding (aan wasserij)  

 

Geldende tarieven 

 

 

Tarieven standaard appartement voor echtparen 

 

Minimaal één van beide partners beschikt over een WLZ-indicatie VV4, VV5 of VV6. 

De maandelijkse inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor de WLZ-indicatie omvat Zorg 

en Verblijf (eten en drinken is inbegrepen). 

Heeft de andere partner geen WLZ-indicatie, dan betaalt deze maandelijks aan het CAK 

de inkomensafhankelijke eigen bijdrage alleen voor Verblijf (eten en drinken is 

inbegrepen). 

 

2x Eigen bijdrage (aan CAK) 

(eten en drinken is inbegrepen) 

Op te vragen bij CAK 

1x TV basispakket Ziggo (aan Oldael) 

 

+ €19 

Waskosten persoonlijke kleding (aan wasserij)  

 

Geldende tarieven 
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Tarieven ruimer particulier appartement 

 

Voor een ruimer particulier appartement betaalt u voor uw WLZ-indicatie VV4, VV5 of 

VV6 maandelijks aan het CAK een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor de Zorg 

(tussen + €400-800) (eten en drinken is inbegrepen).  

 

Daarnaast betaalt u aan Oldael een tarief voor Verblijf dat is opgebouwd uit drie 

componenten: huur, servicekosten en hotellerie (*): 

 

Component 1: Huur 
 

Huur afhankelijk van de 

oppervlakte van het appartement 

€500 - €1050 

 

 

Component 2: Servicekosten (gas, water, licht) 
 

Servicekosten afhankelijk van de 

oppervlakte van het appartement 

€170 - €250  

 
Component 3: Hotellerie  
 
Hotellerie € 1108,63 per maand  

Toeslag voor een extra bewoner €  563,38 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 

- TV basisabonnement Ziggo 

 

 

Telt u de kosten voor Zorg en Verblijf bij elkaar op dan komt u uit tussen €2400-2800 

voor het wonen in een ruimer particulier appartement.  

 

Wasservice 

Maakt u gebruikt van de wasservice dan zijn de waskosten voor persoonlijke kleding 

tegen geldend tarief te betalen aan de wasserij. 

 

 

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

 Huurverhogingen worden jaarlijks per 1 juli toegepast. 
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Uw inkomensafhankelijke eigen bijdrage aan het CAK berekenen 

 

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

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

Instelling). 

Voor een ruimer particulier appartement kiest u in de rekenmodule optie 1 (Zorg 

thuis).  

 

 

 

Overzicht aanvullende diensten ** 

 

U kunt, indien gewenst, onderstaande aanvullende diensten extra inkopen: 

 

  

 Service Eenheid Prijs 
 Warme maaltijd (voor gasten) 

 
per stuk € 11,00 

 10 strippenkaart warme maaltijd (voor gasten) 

 

per kaart € 93,00 

 Inkoop extra huishoudelijke hulp (incl. schoonmaakmiddelen) 
 

per uur € 42,20 

 Particuliere inzet medewerker technische dienst 

 

per 15 

minuten 

€ 10,75 

 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 
 

€ 90,00 

 Catering e.d. bij overlijden  

 

 Op aanvraag 

 

** Tarieven aanvullende diensten worden jaarlijks per 1 januari aangepast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer: Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend 

http://www.hetcak.nl/

