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Tarieven 2023 
 
Zorg tarieven  

Tarief per uur Tarief A Tarief B 
Huishoudelijke hulp € 31,40 € 42,30 
Verzorging basis € 39,15 € 52,95 
Verzorging gespecialiseerd € 42,20 € 55,75 
Begeleiding basis € 42,20 € 55,75 
Verpleging   € 51,95 € 66,80 
Nacht- en 24-uurszorg 
Voor nacht- en 24-uurszorg doen wij u graag een voorstel op maat. De tarieven zijn klant specifiek, 
afhankelijk van zorgzwaarte en bijbehorend zorgverlenersniveau. 

 
 

 

Overige tarieven 
Tarief per uur Tarief A Tarief B 

Servicediensten:  
 Begeleiding en gezelschap 
 In en om huis 
 Balans en vitaliteit 

€ 28,05 € 33,60 

Wijkverpleegkundige coördinatie € 51,95 Niet van toepassing 
Consult GZ-neuropsycholoog  € 87,90 Niet van toepassing 
Mantelzorgondersteuning € 42,20 per uur 
Abonnement Basis € 55,00 per jaar (inclusief BTW) 

Tarief per dag Maandag t/m vrijdag Zaterdag 
Dagbesteding 10.00 uur - 15.00 uur € 77,70 per keer € 89,00 per keer 

 
Toelichting: 

- Tarief A geldt van maandag t/m vrijdag van 07.00 uur tot 20.00 uur. 
- Tarief B geldt van maandag t/m vrijdag van 20.00 uur tot 7.00 uur, zaterdag en zondag de gehele dag. 
- Op feest- en gedenkdagen geldt een toeslag van 40%. Dit geldt voor nieuwjaarsdag, 1e en 2e Paasdag, 

Hemelvaartsdag, 1e en 2e Pinksterdag, kerstavond vanaf 18.00 uur, 1e en 2e Kerstdag, oudejaarsavond vanaf 18.00 
uur en de erkende nationale feest- en gedenkdagen, waaronder Koningsdag en 5 mei. 

- Indien de medewerker voor of met de klant reiskosten maakt, zullen deze in rekening worden gebracht tegen het 
tarief van € 0,27 per kilometer. 

- Kosten maaltijd dagbesteding: € 10,- per dag (wordt alleen bij een WMO-indicatie in rekening gebracht). 
BTW: 
Op de genoemde tarieven voor de zorgverlening is geen BTW van toepassing, tenzij: 

- de opdrachtgever een rechtspersoon is (bijvoorbeeld een werkgever) en/of 
- de klant geen geldige indicatie heeft voor het ontvangen van zorg en/of 
- de verleende diensten niet vallen onder de in de wet BIG omschreven handelingen en deze diensten niet zijn verleend 

door een BIG-geregistreerde zorgverlener. 
Indien BTW wel van toepassing is, geldt een tarief van 21%, behalve voor het verlenen van huishoudelijke hulp waarvoor een 
tarief van 9% geldt. 
Annulering: 
Als het voor u onmogelijk is om de zorgverlening te ontvangen (b.v. als u met vakantie bent of een dag niet aanwezig kunt 
zijn), geeft u ons dat dan minimaal 24 uur van tevoren door. Na deze termijn zijn wij helaas genoodzaakt om u 
annuleringskosten in rekening brengen. Het tarief hiervoor is € 50,00 per annulering. 

 


