Tarievenlijst 2017
Particuliere zorg en diensten
Trimenzo biedt u de mogelijkheid om gebruik te maken van particuliere zorg en diensten. Dit
kan bijvoorbeeld omdat u geen zorgindicatie hebt of omdat u extra (thuis)zorg wilt
ontvangen in aanvulling op de geïndiceerde zorg die u al ontvangt.
Voor particuliere zorg en diensten gelden de volgende tarieven:
Verzorging
Maandag t/m vrijdag 7.00 – 23.00 uur per uur
Nacht, weekend- en feestdagen per uur

€ 31,45
€ 46,10

Verpleging
Maandag t/m vrijdag 7.00 – 23.00 uur per uur
Nacht, weekend- en feestdagen per uur

€ 41,15
€ 60,85

Persoonlijke begeleiding en advies
Persoonlijke begeleiding en advies per uur

€ 31,45

Let op: Wanneer u particuliere zorg en diensten inkoopt moet u hierover ook 21% BTW
betalen. Echter wanneer u al een zorgindicatie hebt, maar als aanvulling hierop extra zorg
wilt inkopen, dan hoeft u geen BTW te betalen. Hierboven vindt u de tarieven zonder BTW.
Wij brengen minimaal een half uur per keer bij u in rekening. Op de zorg- en dienstverlening
door Trimenzo is de zorgleveringsovereenkomst zonder verblijf van toepassing.
Meer weten?
Neem contact met ons op t: (0571) 28 36 00 of e: info@trimenzo.nl of kijk op onze website:
www.trimenzo.nl

Tarievenlijst 2017
Personenalarmering
Trimenzo biedt u de mogelijkheid om gebruik te maken van personenalarmering met of
zonder zorgopvolging. Personenalarmering maakt het mogelijk om met een gerust gevoel in
uw thuissituatie te wonen. In geval van nood kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week,
eenvoudig en snel uw mantelzorger of Trimenzo oproepen. Voor personenalarmering gelden
de volgende tarieven inclusief BTW:
Personenalarmering
Abonnement personenalarmering per maand
Eenmalige aansluitkosten
Eenmalige aansluitkosten spoed
Huur extra zender per maand

€ 20,00
€ 75,00
€ 130,00
€ 5,50

Clavisio sleutelkluis
Huur Clavisio sleutelkluis per maand
Eenmalige installatiekosten
Eenmalige kosten demontage

€ 14,50
€ 102,50
€ 75,00

Op het moment dat u na een alarm-oproep gebruik maakt van verzorging of verpleging en u
hebt geen thuiszorgindicatie, dan gelden de tarieven particuliere zorg en diensten. Wanneer
u wel een thuiszorgindicatie hebt, dan hoeft u de zorgopvolging niet te betalen.
Meer weten?
Neem contact met ons op t: (0571) 28 36 00 of e: info@trimenzo.nl of kijk op onze website:
www.trimenzo.nl

