Tariefinformatie 2022 (excl. BTW)
Diensten
Metgezelschap/Individuele Begeleiding
In & Om Huis
Persoonlijke Verzorging
Intensieve Begeleiding
Slaapdienst (maximaal 2x opstaan tijdens dienst)
Nachtdienst (van 00.00 – 06.00 uur)

€42,60 p/u
€42,60 p/u
€42,60 p/u
€58,80 p/u
€32,40 p/u
€61,80 p/u

Zon- en feestdagen
Metgezelschap/Individuele Begeleiding
In & Om Huis
Persoonlijke Verzorging
Slaapdienst (maximaal 2x opstaan tijdens dienst)
Nachtdienst (van 00.00 – 06.00 uur)

€68,30 p/u
€68,30 p/u
€68,30 p/u
€32,40 p/u
€61,80 p/u

Als u onze diensten afneemt op basis van een zorgindicatie, dan
hoeft u hierover geen BTW te betalen.Als u geen zorgindicatie
heeft, zijn wij verplicht 21% BTW in rekening te brengen.
Mantelzorgondersteuning via uw aanvullende verzekering
Bent u aanvullend verzekerd bij Zilveren Kruis, Interpolis of
ProLife dan kunt u Home Instead Thuisservice inzetten voor
mantelzorgondersteuning.Afhankelijk van de hoogte van uw
aanvullende verzekering heeft u recht op een maximum aantal uren
dienstverlening. Neem voor meer informatie contact met ons op.
Facturering
Facturering vindt achteraf plaats op grond van het aantal
uitgevoerde uren dat is afgesproken in het contract.

Elke Home Instead Thuisservice franchise is in onafhankelijk eigendom en
operationeel zelfstandig ©2021 Home Instead Thuisservice

Home Instead Thuisservice verleent haar diensten via
een zorgindicatie of op particuliere basis. Indien u de
dienstverlening afneemt via een zorgindicatie dan is dit
mogelijk via het persoonsgebonden budget (PGB) of via zorg
in natura. Neemt u contact op met de lokale Home Instead
vestiging om te informeren naar de mogelijkheden van zorg in
natura WMO (gemeente) en/of de Wlz (Wet langdurige zorg).
Wanneer u de ondersteuning rechtstreeks van de thuiszorg
ontvangt of wanneer u in een zorginstelling verblijft, bieden
wij ook aanvullende ondersteuning. Naast onze reguliere
dienstverlening is het ook mogelijk om ondersteuning te
ontvangen voor:
Intensieve begeleiding
Er zijn situaties waarbij intensieve begeleiding is gewenst.
Bijvoorbeeld bij ernstige chronische beperkingen, situaties
waarbij veel overleg nodig is tussen klant, mantelzorgers en
professionals. Met de medisch verpleegkundige achtergrond
is de klantcoördinator de juiste gesprekspartner voor andere
zorgprofessionals.
Veilig en vertrouwd weer thuis
Een ziekenhuisopname is voor veel senioren een ingrijpende
gebeurtenis. Bij ontslag voelt men zich vaak nog lang niet de
oude en is het moeilijk voor zichzelf te zorgen.Voldoende
bewegen, eten en drinken, toiletgang, allemaal zaken waarbij
een helpende hand nodig kan zijn. Wij ondersteunen, zodat de
senior weer veilig en vertrouwd thuis kan wonen.
Ondersteuning bij mantelzorg
Bij mantelzorgondersteuning richten wij ons op de
mantelzorgers die dagelijks en gedurende lange tijd voor hun
naasten zorgen. In dergelijke situatie ondersteunen wij bij de
zorgtaken van de mantelzorger. Dit kan incidenteel of op vaste
momenten per week.Voor meerdere uren of dagdelen. Zodat
ook zij even tijd voor zichzelf hebben.

