
De dagprijs bedraagt op datum van 01/01/2019: 
 

 52,28 euro voor een éénpersoonskamer (inwoners van Hulshout) 

 55,72 euro voor een éénpersoonskamer (niet-inwoners van Hulshout) 

 92,82 euro voor twee gekoppelde kamers voor koppels (inwoners van Hulshout) 
 99,74 euro voor twee gekoppelde kamers voor koppels (niet-inwoners van Hulshout) 

 
Het OCMW van Hulshout kan jaarlijks de dagprijs aanpassen aan de index. 
Elke andere verhoging is eveneens onderworpen aan de geldende prijzenreglementering. 
De bewoner wordt hiervan minstens één maand vooraf verwittigd. De prijsverhoging gaat pas 
in 30 dagen na het ontvangen van de brief met de prijsaanpassing. Een dergelijke aanpassing 
wordt echter niet beschouwd als een wijziging van de overeenkomst. 
 
In de dagprijs zijn inbegrepen: 

 verpleging en verzorging 
 huisvesting in de kamer, voorzien van basismeubilair zoals beschreven in de inventaris 
 huisvestingskosten 
 maaltijden 
 drinkbaar water 
 hotellinnen (exclusief handdoeken en washandjes) 
 basispakket persoonlijke toiletartikelen (zeep, shampoo, tandpasta en wc-papier) 
 incontinentiemateriaal 
 verzorgingsmateriaal conform het K.B. van 10 juli 1991 
 kinésitherapie voor de RVT-gerechtigde bewoner 
 logopedie op voorschrift van een geneesheer-specialist 
 animatie-activiteiten 
 maatschappelijke begeleiding 
 administratief dienstbetoon 
 onderhoud individuele kamer en gemeenschappelijke ruimten 
 verwarming en elektriciteitsverbruik 
 TV-toestel met aangepaste afstandsbediening 
 TV- en telefoonaansluiting en de kosten voor herstelling en onderhoud van deze 

aansluitingen 
 algemene burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering 
 aansprakelijkheidsverzekering voor activiteiten in het woonzorgcentrum 

 
In de dagprijs zijn NIET begrepen: 

 medicatie 
 kosten (remgelden) voor dokters, tandartsen, kinésitherapeuten voor ROB-bewoner 
 kosten voor hospitalisatie, vervoerskosten (ambulance, taxi) 
 laboratoriumonderzoeken en RX 
 mutualiteitbijdragen en zorgverzekeringbijdragen 
 verzorgingsmateriaal dat niet opgesomd is in het K.B. van 10 juli 1991 
 huur van specifieke verzorgingstoestellen (persoonsgebonden), orthopedisch 

materiaal 
 kosten voor tandprothesen, hoorapparaten, brilmonturen en –glazen 



 kosten voor persoonlijke verzorging zoals haartooi, voetverzorging (pedicure), 
handverzorging (manicure), schoonheidsproducten  

 specifieke animatie-activiteiten in het ontmoetingscentrum en uitstappen die een 
meerkost vragen 

 kosten voor was van persoonlijk linnen, droogkuis, herstelling van kleding 
 abonnementskosten voor telefoon aan 0,90 euro per maand en de gesprekskosten 
 abonnementskosten voor internet 
 huur van kamerkluisjes, indien gewenst en beschikbaar, aan 1,00 euro per maand 
 gederfd Riziv-forfait voor niet-verzekerden of verzekerden enkel voor grote risico’s 
 individuele en aanvullende verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor de bewoner 
 sondevoeding 
 dranken en/of supplementaire voedingsproducten die buiten de maaltijden verstrekt 

worden op individuele vraag van de bewoner  
 extra’s:   fruit: 0,25 euro 

  vers sap: 0,50 euro 
  yoghurt: 0,15 euro 
  platte kaas: 0,25 euro 
  pudding: 0,10 euro 

 
Deze persoonlijke diensten en leveringen kunnen mogelijk door het woonzorgcentrum 
voorgeschoten worden ten gunste van derden. De verrekening gebeurt via de maandelijkse 
factuur. Het woonzorgcentrum zal erop toezien dat deze diensten en leveringen aan de 
bewoner worden aangeboden aan marktconforme prijzen. 
 
Alle supplementen die niet vermeld staan in de overeenkomst mogen niet aangerekend 
worden. 
 
 


