
Deze tarievenlijst geeft de tarieven weer voor de locaties en diensten van KwadrantGroep.
De tarieven worden jaarlijks opnieuw vastgesteld rekening houdend met de dan geldende wet- en regelgeving.

Indexaties worden gedaan op basis van de prijsindexcijfers van de Nza voor personele en materiële kosten:
Prijsindex personele kosten 2022 4,42%, prijsindex materiële kosten 2022 9,25%

1. Facilitair

Tarievenlijst aanvullende diensten 
wonen met zorg per 01-01-2023

1.1  Telefoon & TV KG per 01-01-2023

Tarief incl. BTW

Kabeltelevisie huur tv, kortdurende opnames Per dag € 2,00 

Kabeltelevisie eigen (indien van toepassing) Per maand € 23,50

1.2  Waskosten

Waskosten Intramurale cliënten De Stelp en Paletlocaties*
Per persoon 
per maand

€ 92,25 

Persoonsgebonden was (Pwas)  
Per persoon 
per maand

*  Parkhoven, Petterhústerstate, De Ton, KSW Swettehiem, KSW Camminghaburen en KSW Bilgaard

1.3  Logeertarieven

Logies inclusief schoonmaak en horeca(ontbijt, koffie/thee) Per dag € 82,00

1.4  Uurtarieven medewerkers

Facilitair:

Medewerker facilitair Per uur € 28,65 

Medewerker technische dienst Per uur € 47,10

1.5  Zaalverhuur

Zaalhuur 0-20 pers Per dagdeel € 32,45

Zaalhuur vanaf 20 pers Per dagdeel € 64,90 

1.6 Eigen bijdrage Hospice Leeuwarden

Eigen bijdrage Per dag € 44,00

2. Voeding
2.1  Restitutie KG per 01-01-2023

Tarief incl. BTW

Restitutie broodkosten (locatie Greunshiem) Per maand € 74,30 

2.2  Catering
Op iedere locatie is een cateringmap beschikbaar waarin de tarieven horeca staan vermeld. De tarieven zijn binnen 
KwadrantGroep geharmoniseerd.



3. Overige dienstverlening
3.1  Activiteiten

De tarieven zijn verschillend per locatie en zijn op te vragen bij de locatie.

De tarieven worden in de toekomst geharmoniseerd.

4. Zorgverlening
4.1  Zorg na overlijden KG per 01-01-2023

Tarief (niet BTW plichtig) 

Laatste verzorging voor de overledene € 120,55

Kosten koster € 45,65 

Verzorgen rouwdienst geestelijk verzorger € 519,90 

Opbaren in aula Per dag € 82,45

Een deel van bovenstaande kosten is vaak declarabel via de begrafenisverzekering.
Bij twijfel raden wij aan contact op te nemen met de begrafenisverzekering.

4.2  13 dagen regeling

Extra mutatiedag zonder behandeling ZZP4 Per dag € 171,01

Extra mutatiedag met behandeling ZZP4 Per dag € 197,57

Uithuizen: na vertrek of overlijden dient de kamer binnen 8 dagen te zijn opgeleverd. Indien er meer tijd nodig is, kan dat in overleg tegen 
geldend tarief per dag. 

Inhuizen: na beschikbaar zijn van de kamer, dient deze binnen 5 dagen  te zijn betrokken. Indien er meer tijd nodig is, kan dat in overleg. 
Kosten zijn daarna per dag.

Onze merken:


