
Tarieflijst productdefiniëring  Abrona  

 

Versie: 1 juli 2018 
Behorende bij de productdefiniëring Abrona, geldend vanaf 1 januari 2015 Pagina 1 van 3 

Tarieflijst Productdefiniëring Abrona 
(deze lijst is onderdeel van de productdefiniëring Abrona: overzicht producten en diensten 

met en zonder eigen bijdrage) 

 

Prijspeil: 1 juli 2018 

 

De prijzen worden eenmaal per jaar (per 1 juli en indien van toepassing) verhoogd/verlaagd 

op basis van het berekende Consumentenprijsindexcijfer (CPI) van het afgelopen jaar 

volgens de richtlijnen van het CBS en de eventuele CAO-consequenties.  

 

 

Product of dienst Tarief 

 

Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP) 

en inboedelverzekering. 
De verzekerde bedragen van de AVP zijn: 
Vermogensschade: 1.000.000 euro per gebeurtenis 

Schade aan zaken: 5.000.000 euro per gebeurtenis 
Het eigen risico op de AVP is voor cliënten € 250,00 euro per 
gebeurtenis.  
Het verzekerde bedrag van de inboedelverzekering is 
15.000 euro per gebeurtenis 
Het eigen risico op de inboedelverzekering is voor cliënten 
€ 250,00 per gebeurtenis.  

 

 

€ 2,44 per maand 

 

 

Voedingskosten via een voedingsarrangement: 
Ontbijt 
Lunch 

Warme maaltijd 
 

De cliënt kan met Abrona een voedingsarrangement 

afspreken. Dit arrangement is naar wens van de cliënt in 

te vullen en omvat maximaal 7 dagen ontbijt, lunch, 

warme maaltijd. Een voedingsarrangement wordt voor 

een jaar afgesproken. Eenmaal per jaar wordt in een 

overleg tussen de cliënt, eventueel diens 

vertegenwoordiger en de PO/PB het afgesproken 

voedingsarrangement geëvalueerd en worden afspraken 

over het voedingsarrangement voor het jaar daarop 

gemaakt. In dit gesprek komt, indien nodig, ook de 

kwaliteit van de voeding aan de orde. Het tussentijds 

(binnen een jaar) wijzigen van het voedingsarrangement 

is niet mogelijk, tenzij er een dringende medische of 

pedagogische reden voor is. De jaarafspraken over het 

voedingsarrangement worden in het ondersteuningsplan 

opgenomen.  

 

 

Vergoeding per keer: 
€ 1,82 
€ 1,82 

€ 6,33 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

Vergoeding voedingskosten bij afwezigheid cliënt: 
 Zorg in Natura (geen persoonlijk voedingsarrangement) 

 Maximaal persoonlijk voedingsarrangement  
(7x ontbijt, lunch, warme maaltijd) 

 Alle andere persoonlijke voedingsarrangementen 

 

Vergoeding per jaar: 
 € 69,78 

 Geen 
 
 € 50,00 

 

Mee-eten door bezoekers: 
De bezoeker betaalt dit via het storten van het betreffende 
bedrag in de huishoudpot van de voorziening.  

 

Vergoeding mee-eten: 
€ 1,82 ontbijt 
€ 1,82 lunch 

€ 6,33 warme maaltijd 
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Waskosten*: 
a. Complete wasverzorging 
b. Cliënt of familie doet zelf de was in de machine van Abrona 

met zelf aangeschafte wasmiddelen.  
c. Cliënt of familie doet zelf de was buiten Abrona 
 

 

 
a. € 45,00 per maand 
b. Hier zijn geen kosten aan 

verbonden 
c. Hier zijn geen kosten aan 

verbonden 

 

 

Kosten begeleiding bij en naar sociale activiteiten: 

 

 

€ 30,54 per uur 

Kosten vervoer begeleiding bij activiteit cliënt 
a. Per openbaar vervoer 

b. Per auto van begeleider 

 
a. Daadwerkelijk gemaakte 

kosten 

b. € 0,32 per kilometer 
 

 

‘Piepgrens Zakgeld en kleedgeld’ 

Abrona zal er zoveel mogelijk aan doen om het besteedbaar inkomen (zakgeld) van een 

cliënt niet onder de 314,13 euro per maand te laten komen. Dit is de wettelijk vastgestelde 

bedrag voor 20181 dat een cliënt ten minste moet overhouden nadat de eigen bijdrage is 

betaald. Dit bedrag wordt jaarlijks door het ministerie van VWS wordt vastgesteld. De 

effecten van de ziektekostenverzekering (basisverzekering -/- zorgtoeslag) worden hierbij 

meegenomen.  

 

* Waskosten in relatie tot het minimum besteedbaar inkomen 

Als een cliënt kan aantonen dat hij of zij door betaling van de waskosten minder dan 314,13 

euro per maand overhoudt en géén eigen vermogen heeft (waarbij een drempelbedrag van 

€ 5.000,- wordt gehanteerd), zal Abrona compenseren via de waskosten. De compensatie 

zal echter nooit meer zijn dan het maximale bedrag van de waskosten (= 45 euro). 

 

Voorbeeld 1: 

Besteedbaar inkomen: 

Netto inkomen 

-/- eigen bijdrage Wlz 

-/- premie basisverzekering 

+/+ zorgtoeslag                      315,63 euro 

-/- Waskosten               45,00 euro 

           ------------ 

Besteedbaar inkomen            270,63 euro 

Compensatie door Abrona (maximaal 45 euro)                    43,50 euro 

 

Voorbeeld 2: 

Besteedbaar inkomen: 

Netto inkomen 

-/- eigen bijdrage Wlz 

-/- premie basisverzekering 

+/+ zorgtoeslag                  270 euro 

-/- Waskosten           45 euro 

           ------------ 

Besteedbaar inkomen                 225 euro 

Compensatie door Abrona (maximaal 45 euro)       45 euro 

 

                                                      
1 Bron: www.hetcak.nl  

http://www.hetcak.nl/


Tarieflijst productdefiniëring  Abrona  

 

Versie: 1 juli 2018 
Behorende bij de productdefiniëring Abrona, geldend vanaf 1 januari 2015 Pagina 3 van 3 

Om voor compensatie van de waskosten, vergoeding aanschaf verzorgingsproducten of 

compensatie van de kosten van stoffering in de individuele woonruimte van de cliënt bij 

verplichte verhuizing in aanmerking te komen, kunt u contact opnemen met de afdeling 

Finance & Control van Abrona. 

 

Incasso 

Bij Abrona vinden de incasso’s plaats per de 1ste van de betreffende maand. Indien de 1ste  

in het weekend of op een feestdag valt, zal de incasso de 1ste werkdag na dit weekend of 

feestdag plaatsvinden. Een en ander onder voorbehoud van eventuele 

computer/energiestoringen.  

 


