Algemene informatie over het Tarievenboek
Voor u ligt een overzicht van de algemene tarieven van Horizon Zorgcentrum. Dit tarievenboek
is bestemd om u als bewoner, familie of bezoeker inzicht te geven in de diverse mogelijkheden
binnen ons zorgcentrum.
De bediening in het restaurant wordt verzorgd door de gastvrouwen. U kunt hen aanspreken
voor vragen. Ook van de diensten van de facilitaire dienst kan gebruik worden gemaakt. In
sommige gevallen is externe professionele ondersteuning mogelijk.
Het team van gastvrouwen zorgt voor hoogwaardige en duurzame maaltijden. Waar
mogelijk wordt gebruik gemaakt van biologische en fair trade producten.
Heeft u speciale wensen, dan maken wij graag een voorstel op maat voor u.
Als u als bezoeker of gast gebruikt maakt van het restaurant in ons zorgcentrum, dan kunt u
afrekenen bij de kassa met contant geld of met uw bankpas pinnen. Dit geldt ook voor
bewoners, tenzij er afspraken zijn gemaakt om op rekening te betalen.
Bij afname van arrangementen zullen wij in overleg met u de betalingsvoorwaarden
afstemmen.
Alle genoemde prijzen in dit tarievenboek zijn van toepassing per 1 januari 2016 en zijn
inclusief BTW.

Horizon Zorgcentrum
Boeier 2
1721 GA Broek op Langedijk
T. 0226–314430
Rabobank: NL87RABO0310801427
BIC: RABONL2U
Triodosbank: NL70TRIO0777833824
TRIONL24
www.horizonzorgcentrum.nl
info@horizonzorgcentrum.nl
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Hoofdstuk 1. Wonen, zorg en activiteiten
1.0 Horizon Servicepakket
Horizon Servicepakket
Bemiddeling zorgindicatie
Bewonersblad Horizontaal

Lidmaatschap incl. pasje
4 x per jaar

€ 11,00 per jaar
Gratis
Gratis

1. Wonen
1.1 Woonvoorzieningen
Wifi abonnement
Biljart abonnement
Kamer vrijhouden na overlijden (na 7 dagen)

€ 12,€ 12,€ 75,-

1.2 Wonen professionele ondersteuning
Huishoudelijke hulp
Begeleiding bij maaltijdverstrekking

€ 32,- per uur
€ 13,75 per 15 minuten

1.3. Wonen faciliteiten
Was service per persoon
Was service per echtpaar
Merken wasgoed
Wasmerkjes nieuwe cliënt (200 st.)
Wasmerkjes echtpaar (300 st.)
Wasmerkjes bestaande cliënt (100 st.)
Wasmerkjes bestaande cliënt (200 st.)

€ 49,50 per maand
€ 75,- per maand
€ 0,50 per stuk
€ 81,€ 121,€ 20,€ 30,-

Klussendienst

€ 42,50 per uur

per maand
per maand
per dag

2. Zorg
2.1 Zorg verblijf
Verblijf extra mutatiedagen (ZZP-basis)
Dag verzorging (incl. 1 warme maaltijd)
Mogelijkheden voor vervoer van-en-naar het centrum

€ 40,00 per dag
€ 40,00 per dagdeel
Op aanvraag

2.2 Zorg nachtopvang
Verblijf in een van de zorgcentra
Verblijf, inclusief een half uur ADL
Verblijf, inclusief een half uur ADL en ontbijt

€ 40,00 per nacht
€ 68,00 per nacht
€ 71,00 per nacht

2.3 Zorgverlening
Zorgverlening Persoonsgebonden Budget (PGB)
Persoonlijke begeleiding bij sociale activiteiten
Verzorging (wassen, aankleden etc.)
Verpleging (injecteren, wondverzorging etc.)
Condoleance en uitvaarten

Op aanvraag
€ 55,00 per uur
€ 14,00 per 15 minuten
€ 16,50 per 15 minuten
Offerte
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2.4 Behandeling en begeleiding
Specialisten Ouderengeneeskunde
GZ Psycholoog
Maatschappelijk werker
Nurse practitioner
Logopedist
Fysiotherapeut
Ergotherapeut
Diëtist

€ 125,00
€ 80,00
€ 75,00
€ 72,50
€ 70,00
€ 67,50
€ 65,00
€ 60,00

per uur

2.5 Dagbehandeling en –verzorging
Dagbehandeling (1 dagdeel) inclusief maaltijd
Dag verzorging 1 dagdeel (inclusief 2 x koffie/thee)

€ 65,00
€ 40,00

per dagdeel
per dagdeel

3. Activiteiten en Welzijn
3.1 Deelname aan de activiteiten
Binnen Horizon worden wekelijks diverse activiteiten georganiseerd onder leiding van een
activiteiten begeleidster. Sommige activiteiten zijn gratis, voor andere worden kosten in
rekening gebracht.
Bewoners met een ZZP indicatie van 1 t/m 3 kunnen gratis aan één activiteit per week
deelnemen. Voor extra activiteiten hierna dient men te betalen, zie de Activiteitgids van
Horizon voor de kosten hiervan.
Bewoners met een ZZP indicatie boven ZZP-3 kunnen gratis aan twee activiteiten per week
deelnemen.

3.2 Cateringactiviteiten
Inhuur cateringpersoneel

€ 35,00

3.3 Wellness
Kapper
Schoonheidsspecialiste
Pedicure
Manicure

Zie tarief
Zie tarief
Zie tarief
Zie tarief
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Hoofdstuk 2. Horeca
2.1 Koffie en thee
Koffie of thee
Cappuccino, espresso, warme chocolademelk
1 plakje cake Gevulde koek Plaatgebak
Croissant Saucijzen- of kaasbroodje

p.p. € 1,00 (€ 0,25 slagroom)
p.p. € 1,25
p.p. € 0,80
p.p. € 1,50

Taarten + gebak diverse soorten

(op aanvraag) en bestelling

Kan koffie (8 kopjes)
Kan thee (8 kopjes)

€ 8,00
€ 8,00

2.2 Frisdranken en alcoholische dranken
Dranken
Melk, karnemelk (glas)
Frisdranken (flesje)
Frisdrank (per glas)
Appelsap/bitterlemon/cassis/sinas/chocomel/
cola/Fristi/jus d’orange
Spa blauw, rood, groen,
Ice-tea
Optimel beker
Verse jus d’orange

€ 1,00
€ 1,25
€ 1,00

€ 1,25
€ 1,40
€ 1,40
€ 1,75

Alcoholisch
Bier (witbier of alcoholvrij) flesje
Glas huiswijn (wit/rood)
Wijn rood/wit/rosé (flesje mini)
Advocaat (met slagroom +€ 0,25)
Port, sherry (glas)
Vieux (glas)
Likeuren (glas)
Jenever -bessen, citroen, jonge - (glas)

€ 1,75
€ 1,50
€ 2,50
€ 1,85
€ 2,15
€ 2,15
€ 2,50
€ 2,50

Wijnkaart
Huiswijnen
Wit half zoet
Wit droog
Rood
Rosé droog

€ 5,50
€ 5,50
€ 5,50
€ 5,50

Mousserend
Prosecco Frizzante
Cava Segura demi-sec

€ 7,50
€ 8,90
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2.3 Brood, broodbeleg en sauzen
Brood
Boterham (2 sneetjes wit/bruin)
Zachte bol (wit/bruin)
Krentenbol
Harde tijgerbol
Pistolet (wit/bruin)
Mueslibol
Croissant

€ 0,28
€ 0,35
€ 0,40
€ 0,53
€ 0,40
€ 0,59
€ 0,75

Beleg
(verpakt) Smeerkaas (25 gr)
Kaas (1 portie)
Vleeswaren (1 portie)
Broodsalades (55gr)

€ 0,40
€ 0,70
€ 0,55
€ 0,85

Bakje mayonaise, ketchup, curry, mosterd
Boter
Zoet beleg

€ 0,20
€ 0,20
€ 0,30

2.4 Snack assortiment: op bestelling
Borrelhapjes
Hapjes kaas/worst (6 stuks)
Vegetarische mini loempia’s (6 stuks)
Bitterballen (6 stuks)
Mini snacks warm (6 stuks)

€ 2,00
€ 2,30
€ 2,50
€ 2,50

Snacks
Kroket
Bami/Nasi-schrijf
Frikandel
Kaassouffle
Portie frites
Kip loempia

€ 1,50
€ 1,50
€ 1,50
€ 1,50
€ 1,75
€ 2,00

Snacks
Broodje frikandel of kroket
Broodje hamburger
Broodje van de dag
Tosti ham-kaas
Spiegeleieren met brood (2)
Uitsmijter ham-kaas
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Belegd broodje (ham, kaas)
Belegd broodje (brie, eisalade of gezond)

€ 2,00
€ 2,75

2.5 Maaltijden en maaltijdcomponenten
Soep van de dag
Hoofdgerecht
Appelmoes (bakje) extra
Rauwkost (100gr) extra
Nagerecht Fruit (stuk)

€ 1,00
€ 6,50
€ 0,50
€ 1,10
€ 0,85 (seizoenprijs)

Horizon compleet menu (soep + nagerecht)

€ 6,90
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2.6 Verjaardag arrangementen: op bestelling
Bij Horizon Zorgcentrum zijn diverse arrangementen mogelijk. Wij verzorgen op maat onder
meer de verjaardag voor onze bewoners tot aan vergaderarrangementen voor externe
gasten.

Koffie- en thee-arrangement
Voor een dagdeel
Voor de hele dag

(4 p/p)
(8 p/p)

p.p.
p.p.

€ 2,50
€ 5,00

Koffie en thee met gebak en verjaardag logo (vanaf 10 personen)
p.p. (plaatgebak, zelf aansnijden)
€ 4,50

Arrangement 1
p.p.
-Koffie/ thee en gebak
-2 stuk bittergarnituur koud
-2 stuk bittergarnituur warm
-2 dranken consumpties fris of zwak alcoholisch

€ 10,75

Arrangement 2
p.p.
- Koffie/ thee en plaatgebak
- 4 stuk bittergarnituur koud
- 4 stuk bittergarnituur warm
- 2 dranken consumpties fris of zwak alcoholisch

€ 12,75

Bediening cateringpersoneel tijdens arrangement € 8,75 (per 15 min p/p) op basis van
nacalculatie.
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2.7 Lunch-, vergader- en receptiearrangementen: op bestelling
Vergaderlunch

p.p.

€ 8,00

-Tomaten- en/of groentesoep
-Bolletjes bruin en wit met jonge kaas, ham, brie en broodje gezond (3 p.p.)
-melk en karnemelk.

Horizonlunch

p.p.

€ 10,50

- Tomaten- en/of groentesoep
- Pistoletje of ciabatta met jonge kaas, oude kaas, beenham en gezond (2 p.p.)
- Gemengde salade van het seizoen, Verse jus d’orange, melk en karnemelk.

Sandwiches lunch

p.p.

€ 12,50

- Boerensandwiches, clubsandwiches, wraps met diverse soorten beleg.
- Diverse hartige taarten bijvoorbeeld Quiche Lorraine en een gemengde salade van het
seizoen.
- Verse jus d’orange, melk en karnemelk.

Losse componenten
Vanaf 10 personen
Huzarensalade 10 p.p.
Pasta salade 10 p.p.
Zalmsalade 10 p.p.

€ 30,00
€ 30,00
€ 35,00

Hapjes
Borrelgarnituur basis (vanaf 30 per schaal) per schaal
€ 20,00
Puntjes cervelaatworst met garnituur, plakjes grillworst, blokjes kaas, ei met rookvlees,
olijven en luxe notenmix
Borrelgarnituur luxe (vanaf 30 per schaal) per schaal
€ 30,00
Basis borrelgarnituur + Franse brie op toast, ingerolde asperges,
spies met gedroogde tomaten, Mozzarella, warme mini gehaktballetjes en
rundvleesbitterballen
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2.8 Arrangementen op maat
Ook het verzorgen van de koffietafel bij uitvaartdiensten en condoleances is mogelijk. Naast
de mogelijkheden, zoals beschreven in dit tarievenboek, ontwikkelen wij ook gastvrije
dienstverlening op maat. Enkele voorbeelden:

High tea (minimale afname 10 pers) Mini afternoon tea
p.p.
€ 6,60
Zoet: Scone met marmelade en room, luxe mini gebakje, chocolaatje
Hartig: mini broodjes vlees of kaas, mini broodjes zalm en komkommer

Koffietafel in buffetvorm (minimale afname 10 pers.)
Noord Hollandse koffietafel

p.p.

€ 10,00

Diverse luxe broodjes (niet belegd), rozijnenbrood, 3 soorten kaas en
vleeswaren, diverse soorten jam, roomboter, koffie, thee en (karne)melk
De koffietafels zijn uit te breiden met:
gerookte zalm
huzarensalade
zalmsalade
kroket

p.p.
p.p.
p.p.
p.p.

Verder kunt u bij ons bestellen:

(op offertebasis vooraf)

€ 1,00
€ 3,00
€ 3,50
€ 1,00

- Buffet Stamppot
Stamppot zuurkool; stamppot boerenkool; stamppot hutspot; stamppot hete bliksem;
rundergehaktbal met mosterd; rookworst ambachtelijk; Limburgs zuurvlees stoofschotel;
speklapje; vleesjus en gebakken spekjes.
- Buffet Hollands
Erwtensoep met vlees; komkommer-dille salade; varkenshaasstukjes in champignonsaus;
stoofpeertjes; stamppot andijvie met spekjes; hachee; schotel van rundvlees en uien; rode
kool met appeltjes en aardappeltaartjes.
- Buffetten Buitenlands (minimale afname 10 pers.)
bijvoorbeeld: Buffet Italiaans
Gevulde courgette (courgette vegetarisch gevuld); Italiaanse salade (komkommertomaatsalade);
spaghetti met Carbonarasaus; penne met kip Stroganoffsaus; tagiatella; tortellini;
Ricotta/spinazie; Italiaanse rundvleesschotel; raviolini in Bolognesesaus; pasta gevuld met
Ricottakaas in tomaten- gehaktsaus; Italiaanse grillgroenten.
- Chinese buffetten
- BBQ pakketten
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2.9 Algemene Voorwaarden

Inzet personeel
Voor verjaardagen (zie 2.6) en lunch-, vergader- en receptie arrangementen (zie 2.7) kan,
indien gewenst, apart cateringpersoneel worden ingehuurd. Deze inzet wordt vooraf met de
besteller besproken (inzet hoeveelheid/aantal personeelsleden en uren).
Voor evenementen arrangementen (zie 2.8) wordt op basis van een offerte de inzet van
personeel kenbaar gemaakt.
Voor de productenverkoop uit het reguliere assortiment in ons restaurant zijn de prijzen
inclusief personeelskosten en BTW.
Op de uitvoering van de overeenkomsten zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van
Horizon Zorgcentrum van toepassing.
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2.10

Gebruik/huur restaurant

Gebruik/huur restaurant
Gebruik kleine restaurant

(per dagdeel)
(per dagdeel)

€ 50,00
€ 20,00

Bijlage:
- Algemene Leveringsvoorwaarden Horizon Zorgcentrum
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