
Prijslijst



Zorgcentrum Pennemes

Welzijnscontrole, per maand € 10,25

Welzijnscontrole, per maand, met wijkpaskorting € 9,75

Activiteiten op zondag € 2,50 

Bijdrage extra keytag € 20,00

Bijdrage welzijnsactiviteiten p.m. € 6,50

Verzekeringen, WA en inboedelverzekering € 9,83

Waarborgsom halszender bewoner € 50,00

Wasabonnement bewoners intramuraal € 57,50

Wassen boven-/onderkleding per kg € 4,50

Wasmerkjes (door ons aangebracht), eenmalig € 80,00

Bijdrage activiteiten KSW p.m. € 10,50

Verzekeringen, WA en inboedelverzekering € 9,83

Waarborgsom halszender bewoner € 50,00

Wasabonnement bewoners kleinschalig wonen € 65,00

Wasmerkjes (door ons aangebracht) eenmalig € 80,00

Aanleunwoningen service abonnement € 42,50

Abonnement alarm in de wijk € 27,50

Alarmopvolging bij hulpvraag (per half uur) € 18,45

Broodmaaltijd wijk lopende maand € 64,70

Broodmaaltijd wijk lopende maand,

ochtend of avond € 32,35

Dagopvang zonder indicatie, met vervoer (per dag) € 20,00

Dagopvang zonder indicatie, zonder vervoer (per dag) € 17,50

Maandelijks contract zusteroproep/alarmering € 13,50

Verzekeringen, WA en inboedelverzekering € 9,83

Waarborgsom halszender woningen € 50,00 

Wasabonnement bewoners VPT € 57,50

Wasabonnement aanleun en wijkbewoners € 65,00

Intramuraal

Thuiszorg

Kleinschalig wonen



Centrum, enkele reis € 2,50

Kalf, enkele reis € 3,50

Oostzaan, enkele reis € 3,50

Westerwatering, enkele reis € 4,00

6-Rittenkaart Centrum € 12,50

6-Rittenkaart Kalf € 17,50

6-Rittenkaart Oostzaan € 17,50

6-Rittenkaart Westerwatering € 20,00 

Kaasplankje met toast  € 7,00

Bittergarnituur kaas/worst 15 stuks € 6,50

Bittergarnituur warm klein 12 stuks € 6,25

Bittergarnituur warm groot 25 stuks € 12,50 

Bitterballen 12 stuks  € 6,50

Soep p. kop € 1,50

Belegde broodjes (zachte bol) p. stuk v.a. € 2,00 

Zachte bol met kroket p. stuk € 2,25

Afbakbroodje gezond p. stuk € 2,75

Afbakbroodje tonijn p. stuk € 2,75

Nootjes / zoute koekjes p. bakje € 2,75

Frisdrank p. flesje € 1,30

Bier p. flesje € 1,75

Wijn rood / wit p. glas € 1,60

Wijn rood / wit p. fles € 7,50

Gedistilleerde dranken p. glas € 1,60

Sherry/Port/Advocaat met slagroom p. glas € 1,60

Koffie p. kopje € 1,00

Koffie p. kan € 5,50

Cappuccino p. kopje € 1,20

Café au lait/café crème/espresso p. kopje € 1,20

Warme chocolademelk p. glas € 1,50

Warme chocolademelk met slagroom p. glas € 1,75

Thee p. kopje € 1,00

Thee p. kan € 3,50

Vervoer

Consumpties

Catering



Centrum, enkele reis € 2,50

Kalf, enkele reis € 3,50

Oostzaan, enkele reis € 3,50

Westerwatering, enkele reis € 4,00

6-Rittenkaart Centrum € 12,50

6-Rittenkaart Kalf € 17,50

6-Rittenkaart Oostzaan € 17,50

6-Rittenkaart Westerwatering € 20,00 

Kaasplankje met toast  € 7,00

Bittergarnituur kaas/worst 15 stuks € 6,50

Bittergarnituur warm klein 12 stuks € 6,25

Bittergarnituur warm groot 25 stuks € 12,50 

Bitterballen 12 stuks  € 6,50

Soep p. kop € 1,50

Belegde broodjes (zachte bol) p. stuk v.a. € 2,00 

Zachte bol met kroket p. stuk € 2,25

Afbakbroodje gezond p. stuk € 2,75

Afbakbroodje tonijn p. stuk € 2,75

Nootjes / zoute koekjes p. bakje € 2,75

Frisdrank p. flesje € 1,30

Bier p. flesje € 1,75

Wijn rood / wit p. glas € 1,60

Wijn rood / wit p. fles € 7,50

Gedistilleerde dranken p. glas € 1,60

Gebak en ijs

Maaltijden

Zaalhuur

Hoewel deze folder met de grootste zorg is samengesteld, kunnen 

er typ- en drukfouten in staan. Ook kunnen prijzen gedurende het 

jaar veranderen. U kunt daarom geen rechten aan de informatie in 

deze folder ontlenen. 
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