
Onderwerp

Prijspeil 2019 Cliënt Aqua Viva Tarief in €
geen levering  = wordt niet geleverd door Aqua Viva. Door cliënt zelf of door vertegenwoordiger te 

regelen. Werkelijke kosten/Uurtarief : Deze dienst kan door Aqua Viva geleverd worden

Alarmering persoonlijk en indien noodzakelijk bevonden x

Alarmering persoonlijk en indien niet noodzakelijk bevonden (abonn. geld per maand) x € 18,00

Appartement of kamer terugbrengen in oorspronkelijke staat (afvoer vloerafwerking) x werkelijke kosten

Administratiekosten c.q. factuurkosten bij geen gebruikmaking van automatische incasso 

(per factuur) x
€ 2,50

Bed en toebehoren standaard: bed, matras en kussen x

Standaard beddengoed: dekbed, lakens, slopen x

Beddengoed eigen keuze x geen levering

Begeleiding bij visite van de specialist ouderengeneeskunde x

Begeleiding bij visite van huisarts x

Begeleiding bij activiteiten vallend onder het zorgleefplanprogramma x

Begeleiding bij activiteiten op eigen initiatief (uurtarief + reiskosten) x

uurtarief 

werkelijke kosten
Begeleiding bij bezoek aan kapper, pedicure etc. zonder medische noodzaak (uurtarief + 

reiskosten) x

uurtarief 

werkelijke kosten
Begeleiding in ziekenhuis (afhankelijk situatie) x x uurtarief

Computer voor cliënt: aanschaf, abonnement en kosten x geen levering

Computer voor cliënten bij algemeen gebruik: aanschaf, abonnement en kosten x

Contributies voor verenigingen en persoonlijke abonnementen x geen levering

Dagactiviteiten vallend onder het zorgleefplan x

Diëtist (op verwijzing van arts en samenhangend met WLZ grondslag x

Diëtist op eigen verzoek (verzekering cliënt/ eigen rekening) x uurtarief

Domotica passend bij zorgsituatie x

Domotica op verzoek van cliënt x werkelijke kosten

Ergotherapie (op verwijzing van arts en samenhangend met WLZ grondslag) x

Feest van cliënt(en) met traktaties op initiatief van cliënt(en) x werkelijke kosten

Fysiotherapie (op verwijzing van arts en samenhangend met WLZ grondslag) x

Gas, water en elektra kamer of appartement x

Hulpmiddelen (samenhangend met Wlz-grondslag) x

Hulpmiddelen (overig) x geen levering

Hoorapparaat, reparatie, batterijen, nazorg x geen levering

Incontinentiemateriaal verstrekking op medische indicatie x

Infrastructuur ten behoeve van internet en televisie x € 22,5 p maand

Inrichting algemene ruimten: ontmoetingsruimte, huiskamer, balkon x
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Inrichting kamer of appartement (standaard) x

Inrichting kamer of appartement (naar eigen smaak) x geen levering

Installeren repareren ophangen van persoonlijke eigendommen (door Aqua Viva 

Dienstverlening / huismeester) x € 27,50 uur

Kabel aansluitkosten in gemeenschappelijke ruimten x

Kabel abonnement TV en Radio in kamer of appartement (standaard aanwezig) x € 21,50

Kapper x tarief kapper

kapper Administratiekosten factuur x € 2,50

Kleding persoonsgebonden boven- en onderkleding x geen levering

Kleding persoonsgebonden kleding als gevolg van ziekte (Vrijheidsbeperkende interventies) x

Kledingreparatie van persoonsgebonden kleding cliënt (Vrijheidsbeperkende interventies) 

verstrekt door Aqua Viva x

Kledingreparatie van kleding cliënt  x werkelijke kosten

Labels ten behoeve van kleding x werkelijke kosten

Logopedie (op verwijzing van arts en samenhangend met Wlz-grondslag) x

Linnengoed verstrekt door Aqua Viva: bad-, keuken- en beddengoed inclusief wassen x

Linnengoed eigendom cliënt: bad-, keuken- en beddengoed inclusief wassen x geen levering

Maaltijden standaard: eten, drinken, tussendoortjes, fruit, versnaperingen x

Maaltijden: eten en drinken op vraag van cliënt boven voedingsbudget x werkelijke kosten 

Maaltijden: dieetmaaltijden op medische indicatie x

Maaltijden: extra toevoegingen (sondevoeding, verdikkingsmiddel, En+ toetjes) x

Medicijnen/medicatie voor zover passend bij behandeling x

Medische gassen x

Medisch specialistische zorg x x geen levering

Medische zorg algemeen x

Opknappen van appartement vóór verhuur x

Onderhoud algemene hulpmiddelen (tilliften etc) x

Onderhoud individuele hulpmiddelen x geen levering

Overlijden: persoonlijke verzorging door Aqua Viva x

Overlijden: afleggen en opbaren x

Pastor x

Pastor op eigen verzoek (verzekering / eigen rekening) x uurtarief

Pedicure op medische indicatie (volledige behandeling dan wel gedeeltelijk) x

Pedicure op eigen verzoek x tarief pedicure

Pedicure Administratiekosten factuur € 2,50
Periodiek onderhoud kamer of appartement x

Periodiek onderhoud algemene ruimten van Aqua Viva x

Psycholoog (op verwijzing van arts en samenhangend met Wlz-grondslag) x

Reparatie persoonlijke bezittingen x geen levering

Rollator x werkelijke kosten

Rolstoel op medische indicatie: aanschaf en onderhoud x

Schoeisel (semi) orthopedisch als gevolg van ziekte: aanschaf en reparatie x

Schoonheidsspecialiste x geen levering
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Schoonmaken van de kamer of appartement incl. middelen via Aqua Viva x

Schoonmaken van de algemene ruimten incl. middelen x

Schoonmaken van de kamer of het appartement incl. middelen bovenmatig via Aqua Viva x 24,35 per uur

Tandarts via Aqua Viva x

Telefoon privé in eigen kamer of appartement: aanschaf, aansluitkosten en abonnement x geen levering

Toiletartikelen standaard pakket (per maand) x € 10,00

Toiletartikelen in algemene sanitaire ruimten: toiletpapier, handzeep, en doekjes x

Toiletpapier in kamer of appartement x

TV, video en audioapparatuur in algemen ruimtes: aanschaf en reparatie x

TV, video en audioapparatuur in kamer of appartement: aanschaf en reparatie x geen levering

Verblijfskosten begeleiders cliënt bij uitstapjes, vakantie e.d. op eigen verzoek x werkelijke kosten

Verhuizing naar Aqua Viva door opname x geen levering

Verhuizen op eigen verzoek x geen levering

Verhuizen op verzoek van Aqua Viva x

Verjaardagsmenu voor cliënt x

Verjaardagsmenu voor gast(en) van de cliënt (per persoon) x € 12,50

Versnaperingen, frisdrank, alcoholische dranken op verzoek van de cliënt x werkelijke kosten

Verpleegmateriaal: spuiten, gaasjes x

Vervoerskosten cliënten en evt. begeleider naar ziekenhuis/specialist x werkelijke kosten

Verzekeringen eigendommen Aqua Viva x

Verzekeringen inboedel, kostbaarheden, eigendommen cliënt x geen levering

Verzekering uitvaart/crematie/begrafenis x geen levering

Verzekering Wettelijke Aansprakelijkheid x geen levering

Vrijwilligers: verzekeringen (WA en inzittenden) x

Wasverzorging: boven en onderkleding van cliënt x werkelijke kosten

Wasverzorging: chemisch reinigen kleding van de cliënt x werkelijke kosten

Wasverzorging: bad-, keuken- en beddengoed verstrekt door Aqua Viva x

Wasverzorging bad-, keuken- en beddengoed eigendom cliënt x werkelijke kosten

Wifi gebruik Aqua Viva Netwerk x gastennet

Ziekenhuisopname x geen levering

Zorgverzekering en aanvullende zorgverzekering x geen levering
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