
Prijslijst

Bloemgracht 95
1502 WB  Zaandam
E: info@pennemes.nl 
T: (075) 650 41 10

juli 2022

Zalen:

Vergaderruimte 14 personen  € 45,00

Vergaderruimte 6 personen  € 35,00

Vergaderruimte 4 personen  € 25,00

Faciliteiten  

Gebruik/huur multischerm  € 25,00

Huur beamer en scherm  € 25,00

Huur flap-over incl. papier  € 10,00

Bovenstaande prijzen zijn per dagdeel.

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. 

Zaalhuur



Zorgcentrum Pennemes

Welzijnscontrole (per maand) € 10,25

Activiteiten weekend (per activiteit) € 2,50 

Bijdrage extra keytag € 20,00

Bijdrage welzijnsactiviteiten (per maand) € 10,50

Verzekeringen: WA en inboedel (per maand) € 9,83

Waarborgsom halszender € 50,00

Wasabonnement (per maand) € 60,00

Wassen boven-/onderkleding (per kilo) € 4,50

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

Bijdrage activiteiten KSW (per maand) € 10,50

Verzekeringen: WA en inboedel (per maand) € 9,83

Waarborgsom halszender € 50,00

Wasabonnement (per maand) € 65,00

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

Bijdrage activiteiten € 10,50

Aanleunwoningen service abonnement (per maand) € 42,00

Broodmaaltijd wijk ocht + avond (per maand) € 64,70

Broodmaaltijd wijk ocht of avond (per maand) € 32,35

Dagbesteding zonder indicatie, met vervoer (per dag) € 25,00

Dagbesteding zonder indicatie, zonder vervoer (per dag) € 22,50

Verzekeringen: WA en inboedel (per maand) € 9,83

Waarborgsom halszender alarmering € 50,00 

Wasabonnement bewoners VPT (per maand) € 60,00

Wasabonnement aanleun en wijk (per maand) € 65,00

Intramuraal/ VPT

Centrum, enkele reis € 3,00

Kalf, enkele reis € 4,00

Oostzaan, enkele reis € 4,00

Westerwatering, enkele reis € 4,50

6-Rittenkaart Centrum € 15,00

6-Rittenkaart Kalf € 20,00

6-Rittenkaart Oostzaan € 20,00

6-Rittenkaart Westerwatering € 22,00 

Koffie p. kopje € 1,00

Koffie p. kan € 5,50

Cappuccino p. kopje € 1,25

Café au lait/café crème/espresso p. kopje € 1,25

Warme chocolademelk p. glas € 1,75

Warme chocolademelk met slagroom p. glas € 2,00

Thee p. kopje € 1,00

Thee p. kan € 3,50

Frisdrank p. flesje € 1,30

Bier p. flesje € 2,00

Tapbier p. glas € 2,00

Wijn rood / wit p. glas € 2,00

Wijn rood / wit p. fles € 9,50

Gedistilleerde dranken p. glas € 2,00

Sherry/Port/Advocaat met slagroom p. glas € 2,00

Belegde broodjes per stuk vanaf € 2,00 

Nootjes / zoute koekjes p. bakje € 2,75

Kaasplankje met toast  € 8,50

Bitterballen 12 stuks € 8,00

Bittergarnituur warm klein 12 stuks € 7,50

Bittergarnituur warm groot 25 stuks € 15,00

Koude hapjes kaas/worst p. stuk € 0,75

Koude hapjes deluxe p. stuk € 0,75

Gevulde eieren p. stuk € 0,75

Koud buffet vanaf 8 personen p. persoon € 18,00

Warm buffet vanaf 8 personen p. persoon € 22,50

Kleinschalig wonen

Petit Fours (min. afname 10 stuks) p. stuk € 1,80

Slagroomtaart 10 pers. € 25,00

Gebakspunt p. stuk vanaf € 2,75

Cake (18 plakken) p. stuk €   10,00

Hoofdmaaltijd € 7,00

Hoofdmaaltijd thuisbezorgd* € 7,50

Voorgerecht* € 1,00

Nagerecht* € 1,00

Lunch € 5,00

Lunch uitgebreid € 7,50

Erwtensoep (maaltijdvervanger)          € 6,50

Bezorgkosten                                                                                 €       0,50

* Deze maaltijden worden om 12.00 uur geserveerd in het 

 restaurant en tussen 11.45 en 12.30 uur bezorgd. 

 De bezorgkosten aan huis bedragen € 0,50 per bezorging.  

Een bezorging moet in ieder geval een maaltijd bevatten.  

Het is niet mogelijk om alleen een voor- en/of nagerecht  

te laten bezorgen.

Vervoer Gebak en ijs

Brasserie

Maaltijden

Thuiszorg


