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Tarievenmap niet Wlz diensten 2021 
 

Inleiding  
Zie de brochure “Wlz-zorg van Kempenhaeghe, Wie betaalt wat?” (verschenen in 
december 2019) en eventueel verschenen aanvullende brieven (december 2020).  
 

In deze map staan de tarieven voor 2021 weergegeven. 
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1. Tarieven vervoer 2021 

 
Niet-Wlz vervoer door (via) Kempenhaeghe vervoer 2021 
 
Tarieven: 
Indien gebruik wordt gemaakt van vervoer via Kempenhaeghe: 
(genoemde tarieven zijn vrijgesteld van BTW) 

 

 Zonder chauffeur Met chauffeur 

Huur rolstoelbus of 
normale bus 

€ 1,00 per km € 2,50 per km 

Rolstoelauto € 0,40 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.    

Dit dient dan door de begeleider van de woongroep verrekend te worden op het 
betreffende formulier wat van toepassing is. 

 
Enkele voorbeelden van km afstanden zonder chauffeur enkele reis  
(1 bewoner): 

 

Van: Naar: KM* 

Kloostervelden Driesakker/Warande (Heeze) 7,5 

Kloostervelden Dommel/Amer (Someren) 10 

Kloostervelden Eindhoven (centrum) 18 

Kloostervelden Emmastraat (Asten) 12 

Kloostervelden Hofpad (Leende) 6,5 

Kloostervelden Station Heeze 6,5 

*Bovenstaande km-standen zijn gebaseerd op een enkele reis 

 

 
Niet-Wlz vervoer tarieven door externe leverancier 2021  

(via Kempenhaeghe aangevraagd) met chauffeur  

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

Zij zullen ook in 2021 zich inzetten voor Kempenhaeghe. 
 

Ritten worden op basis van tijdsduur doorbelast. 
Voor 2021 geldt het uurtarief van € 36,33 inclusief 9% BTW. 
Echter de duur per rit kan uiteraard sterk wisselen op basis van drukte wegen 

(denk aan spitstijden, drukke trajecten). 
 

Dit betekent dat er geen overzichten aanwezig zijn met inschattingen van kosten 
van ritten.  

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 



 4 

mogelijk is zal dit worden aangepast in de tarievenmap (te vinden op 

Kennisplein). 
 

 

2. Tarieven bewonerswas 2021  
 

 
WASVERZORGING M.B.V. EIGEN VOORZIENINGEN BEWONER 

(droger, wasmachine, wasmiddel) MAAR MET STROOM EN WATER 
VAN KEMPENHAEGHE:  

(vrijgesteld van BTW) 
 

Per maand € 17.20 

 

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

 

Per maand € 36,65 

 
 

WASVERZORGING DOOR EXTERNE WASSERIJ:  
(vrijgesteld van BTW) 

 

Per maand maximaal € 109,40 

 

 
MERKEN VAN KLEDING BIJ LINNENDIENST KEMPENHAEGHE: 

(incl. 9% BTW) 
 

Per merkje 
€ 0,50 

Per SI-tag 
€ 0,50 

 
 
TARIEVEN WASSERIJ LIPS+: 
Zie volgende pagina’s. 
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TARIEVEN WASSERIJ LipsPlus 2021 (I) (incl. 21% BTW) 
 
      

 artnr omschrijving eenheid  Lips +  

       incl  btw   

       prijsniveau 2021  + 0,91%  

  Linnenverhuur-basispakket   

       
   laken gele streep per stuk  €                                  0,62  

  jersey hoeslaken per stuk  €                                  0,72  
  steeklaken per stuk  €                                  0,53  
  sloop groot per stuk  €                                  0,25  
  sloop klein per stuk  €                                  0,24  
  doorademsloop per stuk  €                                  0,25  
  kinderlaken per stuk  €                                  0,60  
  theedoek per stuk  €                                  0,19  
  doek blauw (blauwe theedoek) per stuk  €                                  0,21  
  werkdoek per stuk  €                                  0,19  
  servet groen  per stuk  €                                  0,24  
  servet wit per stuk  €                                  0,24  
  luier tetra per stuk  €                                  0,24  
  kinderslabber per stuk  €                                  0,21  
  baddoek w/bl. per stuk  €                                  0,22  
  baddoek klein per stuk  €                                  0,24  
  washand per stuk  €                                  0,09  
  molton groot per stuk  €                                  0,79  
  onderlegger per stuk  €                                  0,73  
  slabber groot per stuk  €                                  0,25  
  tafellaken wit M per stuk  €                                  0,82  
  huur tafellaken wit M per stuk  €                                       -    
  tafellaken geel  per stuk  €                                  1,20  
  huur tafellaken geel    €                                       -    
  dekbedovertrek per stuk  €                                  1,73  
  waszak blauw per stuk  €                                  0,16  
  kinderhoeslaken per stuk  €                                  0,65  
      

   Dekbedden   

       

   Eendelig dekbedsysteem   

 503 Kinderdekbed     
    -wasdeel per stuk  €                                  1,68  
    huurdeel    vervallen in 2019  per ingestoken stuk per week     

500 dekbed     
    -wasdeel per stuk  €                                  2,07  
    -huurdeel  vervallen in 2019  per ingestoken stuk per week     

504 dekbed, 400 grams     
    -wasdeel per stuk  €                                  2,07  
    -huurdeel  vervallen in 2019  per ingestoken stuk per week     

      
 

  

P.I.G.G. (Persoons- en Instellingsgebonden 
goed)   

       
   separatiegordijn per stuk 
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Vervolg tarieven 2021 wasserij (II) 

 
      

 artnr omschrijving eenheid  Lips +  

       incl  btw   

       prijsniveau 2021  + 0,91%  

  Bewonerswas   

       

 1 klein incidenteel per stuk  €                                  0,68  
2 midel icidenteel  per stuk  €                                  1,37  
3 groot icidenteel  per stuk  €                                  2,73  

111 Mop per stuk  €                                  0,73  
129 Badhanddoek per stuk  €                                  0,35  
131 Badjas per stuk  €                                  1,75  
132 Hoeslaken badstof per stuk  €                                  0,93  
133 Badlaken per stuk  €                                  0,50  
135 badmast/wc mat per stuk  €                                  2,64  
171 Deken per stuk  €                                  3,61  
181 Doek diverse per stuk  €                                  0,31  
188 dweil per stuk  €                                  0,67  
192 gastendoekje  per stuk  €                                  0,25  
199 Handschoen per stuk per stuk  €                                  0,26  
210 Jack/ bodywarmer per stuk  €                                  1,86  
211 uniformbroek  per stuk  €                                  0,72  
212 jack per stuk  €                                  2,36  
213 uniformjas per stuk  €                                  0,72  
215 jas p/k per stuk  €                                  0,72  
220 Jurk per stuk  €                                  1,84  
228 Kleedje per stuk  €                                  1,93  
240 korte broek  per stuk  €                                  0,72  
244 Laken per stuk  €                                  0,98  
269 Onderlegger per stuk  €                                  1,64  
273 Moltondeken per stuk  €                                  1,64  
275 Hoofddeksel per stuk  €                                  1,19  
276 Onderhemd met mouw per stuk  €                                  0,33  
277 Netbroek per stuk  €                                  0,34  
280 Onderbroek per stuk  €                                  0,33  
281 Onderhemd per stuk  €                                  0,33  
283 Onderjurk per stuk  €                                  0,81  
284 B.H. per stuk  €                                  0,33  
285 Overall p/k per stuk  €                                  1,37  
300 Pantybroek per stuk  €                                  0,32  
323 Rok per stuk  €                                  1,71  
325 rolhand/theedoek  per stuk  €                                  2,10  
333 Servet per stuk  €                                  0,38  
334 Schouderdoek per stuk  €                                  0,69  
336 Sjaal/ stropdas per stuk  €                                  1,37  
337 Slaappak per stuk  €                                  1,79  
338 T-shirt/Polo per stuk  €                                  0,79  
339 Sloop per stuk  €                                  0,38  
340 Slabber per stuk  €                                  0,38  
341 Sloof per stuk  €                                  0,88  
357 Sok/Kous/Panty st. per stuk  €                                  0,26  
361 sportbroek/ valbroek per stuk  €                                  0,46  
364 Sprei per stuk  €                                  1,66  
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Vervolg tarieven 2021 wasserij (III) 

 
      

 artnr omschrijving eenheid  Lips +  

       incl  btw   

       prijsniveau 2021  + 0,91%  

366 Spijkerbroek/Jas/Rok per stuk  €                                  1,49  
390 Tafellaken per stuk  €                                  1,57  
395 meters tafelrok  per stuk  €                                  2,26  
404 Theedoek per stuk  €                                  0,31  
410 trainingsbroek/ jas per stuk  €                                  0,98  
415 Trui/Vest per stuk  €                                  1,71  
417 Tuinbroek per stuk  €                                  1,75  
419 uniform per stuk  €                                  3,01  
426 vezelmatras per stuk  €                                14,96  
435 zeiltje per stuk  €                                  0,85  
438 Washandje per stuk  €                                  0,14  
442 Waszak per stuk  €                                  0,16  
450 Zakdoek per stuk  €                                  0,35  
452 Zwemkleding per stuk  €                                  0,60  
459 Zwabber per stuk  €                                  0,73  
461 Hoeslaken per stuk  €                                  0,93  
462 Dekbedovertrek per stuk  €                                  1,97  
465 Nachtjapon per stuk  €                                  0,75  
466 Pyjamajas per stuk  €                                  0,75  
467 Pyjamabroek per stuk  €                                  0,75  
468 Bandschort per stuk  €                                  0,88  
469 Overhemd per stuk  €                                  1,71  
470 Blouse per stuk  €                                  1,71  
471 Werk-/Koksbroek katoen per stuk  €                                  0,87  
473 Koksjas per stuk  €                                  0,87  
490 Kussen wasbaar per stuk  €                                  2,44  
491 Dekbed wasbaar per stuk  €                                  2,07  
492 Slaapzak wasbaar per stuk  €                                  4,69  
495 Pantalon natreinigen per stuk  €                                  1,84  

      
   chemisch reinigen   
 4 stg incidenteel per stuk  €                                  6,74  

568 stg dekbed 1p per stuk  €                                  8,24  
571 stg deken 1p per stuk  €                                  4,69  
572 stg deken 2p per stuk  €                                  7,48  
601 stg hoed/ muts per stuk  €                                  1,84  
610 stg jack per stuk  €                                  6,16  
612 stg kort jasje per stuk  €                                  6,16  

620 stg jurk per stuk  €                                  1,80  

634 stg kolbert per stuk  €                                  1,80  

635 stg kolbervest per stuk  €                                  1,80  

668 stg mantel/ overjas per stuk  €                                  6,16  

689 stg blouse per stuk  €                                  1,77  

691 stg overgordijnen m2  per stuk  €                                  3,37  

698 stg pantalon per stuk  €                                  1,80  

720 stg regenjas per stuk  €                                  7,31  

723 stg rok per stuk  €                                  1,80  

736 stg sjaal per stuk  €                                  1,28  

780 stg stropdas per stuk  €                                  1,28  

816 stg trui/vest per stuk  €                                  1,51  

829 stg vitrage m2 per stuk  €                                  2,27  



 8 

Vervolg tarieven 2021 wasserij (IV) 

 
    

artnr omschrijving eenheid  Lips +  

       incl  btw   

       prijsniveau 2021  + 0,91%  

  Dienstkleding   

       

   huur beroepskleding HBK per stuk  €                                 0,26  

      
   Logistiek   

       

   Plastic containerhoes per stuk 

   expeditietoeslag* per levering  

       

   * uitsluitend voor locatie Oosterhout   

       

   Diversen    
   Persoonswas tussen linnenverhuur  per stuk, toeslag   €                                  0,38  

  toeslag besmet wasgoed  per kg, vuilgewicht , toeslag   €                                  0,85  

  toeslag cytostatica wasgoed  per kg, vuilgewicht , toeslag   €                                  0,85  

  verkoop LI-tag per 500 stuks  per 500 stuks   €                              138,49 

  LI-tag aanbrengen  per stuk  €                                  0,68  

  
Verkoop pouche/zakje tbv tag in wollen 
wasgoed  per stuk   €                                  0,68  

      
  

 

 
 

 

3. Tarieven administratiekosten 2021  

(vrijgesteld van BTW) 

 
Administratiekosten bij niet Wlz- 

vergoede dienstverlening 
 

€ 14,45 per jaar 

 

Administratiekosten bij niet 

automatische incasso 
 

€ 5,00 per factuur 

 

Administratiekosten vakantie 

 

€ 8,45 per bewoner per vakantie 
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4. Tarief begeleidingskosten medewerkers 2021  

 
Tarief BEGELEIDING DOOR MEDEWERKER Kempenhaeghe  
(vrijgesteld van BTW): 

 
Per uur 

 

€ 42,80 

 

 

 

5. Tarieven 2021 Kapper, pedicure en 

schoonheidsspecialist  (incl. 9% BTW) 
 

 

1-1-2021 tarief 

 

incl  btw afgerond  

Behandelingen kapster   

Knippen dames  €                                  14,45  

Knippen heren  €                                  14,45  

Knippen kinderen  €                                  10,90  

Permanent  €                                  61,40  

Watergolf  €                                  14,45  

Föhnen  €                                  12,75  

Drogen/blowen  €                                    3,70  

Verven, knippen en droogföhnen   

Verven en knippen  €                                  37,95  

highlights (extra)  €                                    4,55  

    

Behandelingen pedicure   

prijs pedicure-behandeling  €                                  25,00 * 

* afhankelijk van pedicure en afstand naar de zorgwoning kunnen hier nog reiskosten bij komen 

    

Behandelingen schoonheidsspecialist  

Standaard behandeling 
 €                                  34,80  

Harsen bovenlip 
 €                                    9,40  

Harsen onderlip en/of kin 
 €                                    9,40  

Harsen boven, onderlip, kin 
 €                                  13,35  

Standaard behandeling + harsen 
 €                                  46,45 

Wimpers werven 
 €                                    7,05  

Wenkbrauwen verven 
 €                                    7,05  

Reiki behandeling (duur 15-20 min.) 
 €                                  23,30  
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6. Tarieven reparatie kleding, schoenen 2021  
 

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 2021  Reparatie Kleding voor Personeel en Bewoners 
  

Artikel Soort tarieven 

Colbert mouwen korter maken Colbert € 19.15 

Colbert zoom korter Colbert € 16,95 

Colbert nieuwe voering excl. mat. vanaf Colbert € 31,50 

Nieuwe rits: Tot 55 cm Jack / Vest € 19,15 

Nieuwe rits: 55 t/m 75 cm Jack / Vest € 21,25 

Nieuwe rits: Vanaf 75 cm Jack / Vest € 23,75 

mouwen: korter/elastiek/boord Jack / Vest € 13,25 

Jack innemen zijnaden Jack / Vest € 18,55 

Jack gedeeltelijk zakken vervangen Jack / Vest € 8,05 

Jack geheel vernieuwen zakken Jack / Vest € 18,50 

Mantel innemen zijnaden Mantel of regenjas € 21,75 

Mantel mouwen korter maken Mantel of regenjas € 19,15 

Mantel korter maken Mantel of regenjas € 18,55 

Mantel nieuwe voering vanaf Mantel of regenjas € 42,45 

Knoopsgat Mantel of regenjas € 2,95 

Knoop aanzetten  Mantel of regenjas € 1,10 

Drukker inzetten per drukker Mantel of regenjas € 1,90 

Mantel of regenjas: Applicatie vanaf Mantel of regenjas € 4,00 

Mantel schoudervulling excl. mat. Mantel of regenjas € 5,00 

Verstelwerk* Overig   

Knoop aanzetten Overig € 1,10 

Gordijnen* Overig   

Pyjamabroek: Elastiek inzetten  Overig € 9,10 

Nieuwe rits slaapzak Overig € 23,75 

Nieuwe rits: Broek Pantalon € 11,75 

Pantalon korter maken Pantalon € 9,10 

Pantalon innemen Pantalon € 13,35 

Pantalon elastiek vervangen Pantalon € 11,30 

Pantalon deels zakken vernieuwen Pantalon € 8,05 

Pantalon geheel zakken vernieuwen Pantalon € 18,50 

Rechte rok korter: met voering Rok, japon € 13,30 

Voering vernieuwen jurk: excl. voering Rok, japon € 21,25 

Rits inzetten rok Rok, japon: € 11,25 

Voering vernieuwen: excl. voering Rok, japon: € 16,95 

Tailleband / zijnaden Rok, japon: € 14,95 

Mouwen korter maken Trui, blouse, japon € 11,25 

Rits inzetten japon / trui Trui, blouse, japon € 13,25 

   

prijzen onder voorbehoud 
 

 

* maatwerk (prijsopgaaf mogelijk) 
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REPARATIE SCHOENEN: 
Het repareren van schoenen wordt uitbesteed. De werkelijke kosten hiervan 
worden doorbelast aan de cliënt. 

 

 

7. Tarieven vrije tijd en manege Kempenhaeghe  

(vrijgesteld van BTW) 
 
Door corona-maatregelen in 2020/2021 zijn veel gebruikelijke vrijetijds-

activiteiten (tijdelijk) niet haalbaar.  
De medewerkers Vrije Tijd bieden een alternatief aanbod, dat bestaat uit 

allerhande corona-proof activiteiten (zie hiervoor berichtgeving op de cliënten 
website en de programmaboekjes die beschikbaar zijn). De kosten hiervan 
worden, op het moment van publiceren van de Tarievenmap 2021, nog niet in 

rekening gebracht. 
Wanneer het aanbod van activiteiten door Vrije tijd in de loop van 2021 weer 

meer regulier wordt, zullen de dan geldende tarieven worden gecommuniceerd. 

 

 
Tarieven paardrij-activiteiten manege 

 

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 2021  

 
KABELGEBRUIK TELEVISIE / INTERNET 
Werkelijke kosten worden doorberekend. 

 

 
KOSTEN VERZEKERINGEN: (inclusief assurantiebelasting) 

 
Persoonlijke inboedelverzekering  

Per jaar € 12,50 
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 Eigen risico is € 50,00 

 
Reis- en annuleringsverzekering   

Per reisdag 

 

€ 2,50 

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.  

 

 
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 2021 geldt het bedrag van € 3,20 per dag. 

 
 

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

Warme maaltijd € 6,45 

Broodmaaltijd € 2,70 

 
 

 
 

9. Indexeringspercentages 2021  

 
Niet-Wlz vervoer door Bergerhof 1% 

Niet-Wlz vervoer door/via Kempenhaeghe 0% 

Wasserij LipsPlus 0,91% 

Pedicure 79,2% 

Kapper, schoonheidsspecialiste 1,12% 

Personele kosten 3,25% 

Materiële kosten (w.o. maaltijdvergoeding vakanties) 1,75% 

  

 

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


