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Prijslijst Herfstzon per 1 juli 2021 
 

Voor wie?   

Deze prijslijst geldt voor:  
1. Bewoners van Herfstzon en Kapellengaarden, 

betreffende verblijfzorg met behandeling in het kader 

van de Wet langdurige zorg (Wlz).   

2. Cliënten “Volpension-met-zorg” (all-inclusive) van 

Herfstzon en Kapellengaarden.  

3. Huurders van Kapellengaarden.  

4. Waar aangegeven zijn de prijzen ook geldig voor 
mensen van buiten Herfstzon in Goor en omgeving.   

  
Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet contact met ons 
op te nemen via info@herfstzongoor.nl of 0547-272342  

  

    

Extra inzet medewerkers per uur,   
(bovenop en losstaand van indicatie Wlz, ELV en WV)  

  

Huishoudelijke hulp   €  27,50 

Individuele begeleiding   €  58,50 

Groepsbegeleiding per dagdeel   €  37,50 

Verzorgende  
  
   

€  58,50 
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Verpleegkundige  €  80,00 

        

 

Zorgalarmering met zorgopvolging Voor 

wie?   

1. Huurders van Kapellengaarden.  

2. Thuiszorgcliënten van Kapellengaarden.  

Nb Gratis voor bewoners van Herfstzon en  
Kapellengaarden met verblijfzorg in het kader van de Wet 

langdurige zorg (Wlz), dit zit in de indicatie.  

Nb Voor cliënten “Volpension-met-zorg” (all-inclusive) van 
Herfstzon en Kapellengaarden zit dit in het totale pakket 
met maximaal 30 minuten zorgopvolging per maand. 
Aanvullende zorgverlening is mogelijk en geschiedt in 
overleg met de dienstdoende verzorgende. De kosten 
hiervan zijn conform deze prijslijst.  

 

Eenmalige aansluiting bij de start  €  32,00 
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B) Personenalarmering met maximaal 3 uur 
zorgopvolging per maand  

Na alarmering komt z.s.m. een zorgmedewerker. Deze 

schat de situatie in, geeft eerste hulp en schakelt zo nodig 

ziekenhuis of huisarts in. Zorgmedewerker belt direct de 

eerste (b.g.g. de tweede) contactpersoon van de familie 

die de zorg binnen 3 uur overneemt. Indien noodzakelijk 

kan de zorgmedewerker beslissen dat de cliënt binnen die 

3 uur tijdelijk in een andere ruimte binnen Herfstzon 

verblijft met meer toezicht.   

Let op:   
- aanvullende zorgverlening is mogelijk en geschiedt in 

overleg met de dienstdoende verzorgende. De kosten 
hiervan zijn conform deze prijslijst.   

- Is er structureel meer zorg noodzakelijk dan kan een 
thuiszorg- of verblijfsindicatie worden aangevraagd 
met behulp van Herfstzon.  

€  31,50 
per maand 

 

Logeren (het maximum aantal nachten is 8).   

Op de kamer van bewoner, inclusief 3 maaltijden per dag, 
deelname activiteiten (exclusief zorg)  

Let op:   
- aanvullende zorgverlening is mogelijk en geschiedt in 

overleg met de dienstdoende verzorgende. De kosten 
hiervan zijn conform deze prijslijst.   

€  40,00 
per dag 

Op leegstaande kamer, inclusief maaltijden en activiteiten, 
exclusief zorg  

€  80,00 
per dag 
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Extra kosten voor verlenging van een appartement na 
officiële opleverdatum (7 dagen na overlijden). Let op:  
Deze optie is alleen mogelijk na besluit directie.   

€  80,00                
per dag 
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Seniorenrestaurant en Lekker Ett’n Voor 

wie?   

1. Senioren, chronisch zieken en kwetsbare burgers uit 
Goor en omgeving.  

2. Voor mee-etende familieleden, medewerkers en 
vrijwilligers.  

 

Seniorenrestaurant:   

Enkele warme maaltijd in driegangen (voor-, hoofd- en 
nagerecht) geserveerd door de kok.  

€   7,75 
per maaltijd 

Seniorenrestaurant: 10-strippenkaart voor warme maaltijd  € 67,50 

Lekker Ett’n-thuisbezorgd:   
Warme verse maaltijd thuisbezorgd in twee gangen 
(hoofdgerecht en soep of toetje).  

NB. geen strippenkaart mogelijk voor thuisbezorgen  

€   8,50 
per maaltijd 

 

Lekker Ett’n-ophalen:   
Zelf ophalen van enkele maaltijd in twee gangen 
(hoofdgerecht en soep of toetje).  

€   7,75 
per maaltijd 

Lekker Ett’n-ophalen: 10-strippenkaart voor zelf ophalen 
van maaltijd in twee gangen (hoofdgerecht en soep/toetje)  

€ 67,50 per 
strippenkaart 
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Broodmaaltijd restaurant, huiskamer of Kapellengaarden:  
  
Ingrediënten per broodmaaltijd: 1x fruit, 3x sneetjes brood 
(of beschuit of roggebrood), beleg voor drie sneetjes (kaas, 
vleeswaren of zoet), 1x beker zuivel (melk, yoghurt, kwark 
of karnemelk) en boter op brood.  

€   4,00 
per maaltijd 

Kop soep  €   3,00 

Zaalhuur en catering voor verjaardagen of jubilea 
bewoners. Vooraf reserveren en aantallen bespreken.  

 

Deel recreatiezaal voor maximaal 25 personen  

(bewoners Herfstzon houden toegang en alleen op reservering buiten de 
geplande activiteitenavonden)  

€  50,00 

Volledige recreatiezaal per dagdeel van 4 uur voor 
maximaal 50-80 personen   

(geen bewoners van Herfstzon en alleen op reservering buiten de geplande 
activiteitenavonden)  

€  80,00 

Huiskamer voor maximaal 8-10 personen, per dagdeel 4 
uur  

€  35,00 

A) Zonder bediening: zelf drank/eten meebrengen en 
zelf afwassen  

 

Kan koffie – 1,5 liter (8 à 9 kopjes)   €    9,00 

 

Kan thee: 1 liter    €    4,50 

Gebakje  €    2,75 

Plak roombotercake / petitfour – per stuk  €    1,75 
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B) Met bediening: vooraf reserveren en aantallen 
bespreken  

 

Bediening per uur  €  31,00 

Drankje  €    1,75 

Gebakje  €    2,75 

Plak roombotercake / petitfour – per stuk  €   1,75 

Kan koffie – 1,5 liter  €   9,00 

Kan thee – 1 liter   €   4,50 

Luxe hapje – per stuk  €   1,75 

Kop koffie / thee – per stuk  €   1,25 

Belegd broodje  €   1,75 
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Condoleance van overleden bewoner  

(via begrafenisondernemer)  

- Huur zaal Herfstzon  

- Personele kosten Herfstzonmedewerker per/uur  

- Koffie € 9,00 per kan; thee € 4,50 per kan; frisdrank  
€1,50 per glas; belegde broodjes ed. in overleg  

- Organisatie en materiaal door begrafenisondernemer  

€   150,00 

€  36,00/uur 
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Ontspanningsactiviteiten    

Voor wie?   
1. Huurders van Kapellengaarden  

2. Thuiszorgcliënten van Kapellengaarden   
3. Senioren, chronisch zieken en kwetsbare burgers in 

Goor en omgeving.  

Nb Gratis voor bewoners van Herfstzon en  
Kapellengaarden met verblijfzorg in het kader van de Wet 

langdurige zorg (Wlz).  

Nb Gratis voor cliënten “Volpension-met-zorg” (allinclusive) 
van Herfstzon en Kapellengaarden.  

 

Geheel verzorgde bingo (1 kaart) met prijsjes en koffie/thee  €   5,00 
per keer 

Geheel verzorgde maandelijkse ontspanningsavond, 
inclusief 2 drankjes met hapjes en koffie/thee met lekkers  

€   7,50 
per keer 

Consumptiemunten, bijvoorbeeld voor de kerstmarkt  €   2,00 

Bloemschikken  €   5,00 

Geheel verzorgde spelletjesavond inclusief koffie/thee  €   5,00 

Extra activiteiten of reisjes   Prijsopgave   
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Waskosten per maand. Keuze uit de volgende pakketten:   

A) Wassen onder- en bovenkleding   

Dit betreft het wassen van bovenkleding, ondergoed, 

pyjama’s, nachtkleding, beha’s, korsetten. Het merken van 

het textiel is noodzakelijk.  

N.B. Exclusief kleding die niet gewassen mag worden.  

€  68,50 

Per maand 
  

Zie stomerij 

B) Wassen onderkleding  

Dit betreft ondergoed, pyjama’s, nachtkleding, beha’s, 
korsetten. Het merken van dit textiel is noodzakelijk.  

De cliënt verzorgt zelf de bovenkleding.  

N.B. Exclusief kleding die niet gewassen mag worden.  

€  40,50 

Per maand 

Zie stomerij 

C) Wassen bovenkleding  

Dit betreft het wassen van de gemerkte bovenkleding.   

De cliënt verzorgt zelf de onderkleding en bed- en 
handlinnen.   

N.B. Exclusief kleding die niet gewassen mag worden.  

€   40,50 

Per maand 

 Zie stomerij 

 

D) Stomerij  
Kleding die niet gewassen mag worden, zoals dekbedden 

(wol, dons, synthetisch), dekens en dergelijke.  

Deze kosten worden extra in rekening gebracht.  
Zie prijslijst 

stomerij 
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Alleen voor bewoners met ZZP-indicatie (verblijf met 
behandeling):  

E) Wassen van bed- en handlinnen  
Herfstzon verzorgt het bed- en handlinnen via de wasserij 
en wast het zeer vervuilde ondergoed bij ziekte. Het 
merken van het textiel is noodzakelijk.  

€   0,00 

Per maand 

Voor all-inclusivepakket “volpension met zorg” of 
huurzorgcliënten  

Op afspraak 

Merken van kleding:  

Bij inhuizing naar Herfstzon: volledig pakket merken van 
kleding en linnengoed met naamlabels (250 stuks) inclusief 
persen  

Tijdens wonen: 25 labels inclusief persen – € 25,00  

Tijdens wonen: 10 labels inclusief persen – € 10,00  

€ 120,00 

   

Plusdiensten Voor wie?   

1. Bewoners van Herfstzon en Kapellengaarden  

2. Cliënten “Vol-pension-met-zorg” (all-inclusive) van 
Herfstzon en Kapellengaarden  

3. Huurders van Kapellengaarden  

4. Voor ouderen en kwetsbare burgers van buiten 
Herfstzon in Goor en omgeving.   
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Kapsalon   

Knippen  €   17,50 

Föhnen €   15,00 

Watergolven  €  17,00 

Knippen en watergolven € 26,50 

Knippen en föhnen  €  25,00 

Permanent  €  60,00 

Knippen en baard €  22,00 

Baard € 9,00 

Tondeuse € 10,00 
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Medisch pedicure en manicure   

Complete voetbehandeling: nagels knippen en frezen, 
eeltverwijdering, verzorgen wondjes/knobbels, e.d.  

€  35,00 

Handbehandeling: nagels manicuren en lakken, 
handmassage en crème  

Op aanvraag 

Huismeester- of tuinmanklussen  
Betreft alle kleinere en grotere werkzaamheden op verzoek 

van cliënten of huurders.  

Nb Minimale afname is 15 minuten  

€  32,00 
per uur 

Lamp in appartement vervangen (standaard ledlamp HZ)  €    6,00 
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Stomerij   

Pantalon €  4,33 

Trui (wol) € 3,72 

Jack €  8,37 

Overjas €    9,91 

Dekbedden 
 
1 persoons dekbed/deken, per stuk 
2 persoons dekbed, deken per stuk 
 

 
 

€    11,16 
€    15,05 

 

Sprei/Dekens  €   13,22 

Gordijnen 
 
Overgordijnen, per 2m 
Vitrages, per 2m 
 
 

 
 

€   3,10 
€   2,05 

 

 

Kledingreparatie en -verstel   

Inkorten broeken, rokken of mouwen  €  11,25 

Verstelkosten per 5 minuten € 2,30 

Rits vervangen, exclusief rits  €  13,25 

Knopen aanzetten of knoopsgat maken, exclusief knopen  €    3,00 
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Innemen taille broek/rok  € 11,25 

Vastzetten zoom of naden, per zoom of naad  €   5,25 

Nieuw elastiek tailleband  € 11,25 

Klittenbandopening maken aan achterkant zodat kleding 
niet over hoofd hoeft te worden aan- en uitgetrokken  

€ 19,25 

   

Sleutels   

Bij inhuizen 1 sleutel appartement, 1 sleutel brievenbus  Borg € 25,00 

Extra brievenbussleutel (bij verlies of voor familie)  €   5,00 

Extra appartement sleutel (bij verlies of voor familie)  € 25,00 

   

Tv, internet, telefoon, kopiëren   

Televisie en gasten-wifi in gemeenschappelijke ruimten  Gratis  

Televisie Herfstzon hoofdgebouw en Kapellengaarden op 

kamer bewoner (eenvoudig basispakket)  

Herfstzon heeft gemeenschappelijk abonnement en 
kabelaansluiting, opgeven bij de receptie   

€  10,00 
per maand 

Wifi (Herfstzon-vrij) in gemeenschappelijke ruimten   Gratis  



 

 Prijslijst Herfstzon 2021 – definitief 1.0 

Wifi is in bewonersappartementen niet aanwezig, eigen 
wifiapparatuur kan door bewoner in overleg worden 
aangeschaft en geïnstalleerd  

  

Eigen kosten  

Telefoon Herfstzon hoofdgebouw  

Aansluiting is aanwezig, bewoners dienen zelf een 
abonnement aan te vragen.  

Eigen kosten  

Internet, telefoon Kapellengaarden  Eigen kosten    

Kopie maken bij kopieerapparaat bij receptie  € 0,20 
per stuk 

  


