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Vooraf 
Voor alle diensten op het gebied van zorg en behandeling die Attent Zorg en Behandeling, verder te 
noemen Attent, u op basis van uw indicatie verstrekt, bent u verzekerd op grond van de Wet 
langdurige zorg(Wlz) of Zorgverzekeringswet (Zvw) 
U bent echter ook een maandelijkse eigen bijdrage verschuldigd. De hoogte van die bijdrage is onder 
meer afhankelijk van uw inkomen en wordt vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor 
(CAK). 
Helaas worden niet alle diensten die Attent verstrekt, vergoed door de Wlz of Zvw. Sommige kosten, 
zoals het gebruik van consumpties, telefoon, kapper of pedicure, het door Attent laten verzorgen van 
de was zijn voor eigen rekening. 
De diensten die wij aan u leveren en die niet worden vergoed door de Wlz of Zvw noemt Attent 
“aanvullende diensten”. Uiteraard staat het u vrij om al dan niet gebruik van deze diensten te maken. 
De aan u geleverde aanvullende diensten worden maandelijks in rekening gebracht. De rekening 
wordt verstuurd naar het adres dat u heeft opgegeven. Dat kan naar u zelf zijn, maar ook naar 
iemand die uw financiën beheert. 
In deze informatie treft u algemene informatie over een aantal standaard aanvullende diensten die 
Attent kan verzorgen. 
Heeft u wensen die niet in het overzicht staan?  
Dan wil dat niet zeggen dat Attent die wensen niet kan vervullen. In overleg met één van onze 
medewerkers zullen we altijd proberen een oplossing te vinden. 
Meer informatie over aanvullende diensten en de prijzen van de dienstverlening kan worden verstrekt 
door een medewerker van het Attentiepunt of uw eerst verantwoordelijk verzorger/woonbegeleider. 
 
Aanvullende diensten 
 
Telefoon, televisie en internet 
De meeste appartementen in de locaties van Attent beschikken over de mogelijkheid een telefoon en 
televisie aan te sluiten.  
Sommige locaties bieden de mogelijkheid gebruik te maken van internet op de kamer. 
Indien u van deze mogelijkheden gebruik wil maken zijn aansluitkosten, abonnementskosten en 
kosten van het gebruik, zoals gesprekskosten gebruik voor uw rekening. 
Uiteraard dient u ook zelf te zorgen voor de noodzakelijke apparatuur, zoals televisie en computer. 
 
Eten en drinken 
Attent zorgt voor het eten van de cliënten die verblijven in één van de locaties. 
Het gaat hierbij om de gebruikelijke voeding: 3 maaltijden per dag en voldoende drinken, zoals koffie, 
thee en frisdranken. Ook wordt gezorgd voor fruit en tussendoortjes. 
Het geheel aan verstrekkingen is vastgesteld in overleg met de cliëntenraad. 



2017-12-19 Informatie aanvullende dienstverlening met verblijf5 
Cliëntinformatiemap, 01-2015 

2 

Attent verzorgt eveneens dieetvoeding die op voorschrift van de arts wordt verstrekt.  
Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht. 
 
Indien de cliënt naast naast de gebruikelijke voeding meer wil eten en/of drinken, dan zijn de kosten 
die daarmee gepaard gaan voor eigen rekening. Ook het gebruik van consumpties in de restaurants 
waar een aantal locaties van Attent over beschikt zijn voor eigen rekening. 
Hetzelfde geldt voor de kosten van een dieet dat de cliënt gebruikt. 
 
Attent biedt de mogelijkheid aan familieleden van cliënten om een maaltijd te gebruiken. De kosten 
van die maaltijd zijn eveneens voor eigen rekening. 
U moet zelf een dieet betalen dat niet medisch  noodzakelijk  is. 
 
Onderhoud kleding 
Het wassen en stomen van kleding is voor rekening van de cliënt. 
Attent kan uw kleding wassen en eventueel onderhouden. 
Attent hanteert een aantal keuzemogelijkheden ten aanzien van het wassen van kleding: 

 de cliënt (of de familie) zorgt zelf voor het wassen van boven- en onderkleding. 

 de cliënt (of de familie) zorgt zelf voor het wassen van bovenkleding. Attent zorgt voor het wassen 
van onderkleding. 

 Attent zorgt voor het wassen van onder- en bovenkleding. 
Voor cliënten die vóór 1-3-2009 woonden in de locaties De Oude Plataan, Beverode, Rhederhof, 
Tertzio en St. Elisabeth geldt een afwijkende regeling.  
 
Indien sprake is van kleding die gestoomd moet worden, kan Attent dit voor u regelen. De kosten van 
stomen zijn niet inbegrepen bij de keuzemogelijkheden voor het wassen. Deze kosten worden per 
gestoomd kledingstuk in rekening gebracht.  
 
Voor het merken van kleding wordt eenmalig een vast bedrag in rekening gebracht. Voor dit bedrag 
wordt uw kleding gemerkt voor de periode die u in één van de locaties van Attent verblijft, 
Indien u op eigen verzoek verhuist binnen Attent, dan wordt dit bedrag opnieuw in rekening gebracht. 
Als u gebruik maakt van de mogelijkheid dat Attent uw kleding wast, dan is het merken van kleding 
verplicht. 
Als u ervoor kiest uw kleding in eigen beheer te (laten) wassen, is het merken van de kleding niet 
verplicht. Attent adviseert echter nadrukkelijk om kleding te laten merken. 
 
Indien onder- en/of bovenkleding als gevolg van de aandoening van de cliënt vaker dan één maal per 
dag gewassen moet worden, dat komen deze extra waskosten voor rekening van Attent. 
 
Attent kan herstel- en verstelwerkzaamheden aan kleding van cliënten verrichten. De kosten van 
deze werkzaamheden worden bij de cliënt in rekening gebracht. 
 
Recreatie en ontspanning: activiteitenpas 
Iedere locatie van Attent biedt een programma aan gericht op ontspanning en recreatie. 
Voor deelname aan deze activiteiten kan een activiteitenpas worden aangeschaft. Hiervoor wordt 
maandelijks een vast bedrag in rekening gebracht. 
Indien niet gekozen wordt voor aanschaf van een activiteitenpas wordt iedere deelname aan een 
activiteit afzonderlijk in rekening gebracht. 
Eventuele uitstapjes, cliëntenvakanties en dergelijke vallen niet onder de activiteitenpas. Deze 
worden per activiteit in rekening gebracht. 
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Gebruik rolstoelbus 
Cliënten kunnen gebruik maken van één van de rolstoelbussen van Attent. De rolstoelbus wordt 
bestuurd door getrainde en ervaren vrijwilligers. 
De kosten van het gebruik worden in rekening gebracht.  
Attent hanteert daarbij een vast starttarief en vervolgens een prijs per gereden kilometer. 
Ook is het mogelijk de rolstoelbus te huren voor een hele dag of een dagdeel.  
In dat geval wordt een bedrag voor de dag of het dagdeel in rekening gebracht, waarbij de eerste 50 
kilometer bij een dagdeel, of de eerste 100 kilometer bij een dag bij die prijs zijn inbegrepen. Het 
aantal kilometers waarmee die 50 of 100 kilometer wordt overschreden worden in rekening gebracht 
op basis van de prijs per kilometer. 
 
Kapsalon 
Attent biedt in iedere locatie de mogelijkheid gebruik te maken van de diensten van een 
kapper/kapster. 
De kosten komen voor rekening van de cliënt. 
 
Gebruik logeerkamer 
Bij calamiteiten kunt u overleggen met de locatie of er logeermogelijkheden zijn. 
Voor het gebruik van de logeerkamer wordt een tarief per nacht in rekening gebracht. 
Dit tarief is inclusief het gebruik van linnen- en badgoed en exclusief een eventueel ontbijt. 
 
Administratiekosten 
De kosten van de overeengekomen aanvullende dienstverlening worden maandelijks in rekening 
gebracht. Het bedrag van de rekening wordt verhoogd met een vast tarief voor administratiekosten. 
Indien u een machtiging voor automatische incasso verstrekt worden geen administratiekosten in 
rekening gebracht. 
 
Nadere informatie: 

 aanmeldformulier aanvullende dienstverlening 

 tarievenoverzichten 
 
 


