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Deze bijlage hoort bij de brochure Waar kun je op rekenen van Syndion. In deze brochure
wordt uitgelegd welke kosten cliënten die bij Syndion wonen zelf moet betalen, welke kosten
Syndion betaalt en welke kosten gedeclareerd kunnen worden bij de (zorg)verzekering. Omdat
de tarieven geregeld wijzigen, zijn de bedragen vermeld op deze losse tarievenbijlage.
Voeding

Als je niet op je woonlocatie mee-eet, maar je eigen maaltijden verzorgt, krijg je hiervoor een maaltijdvergoeding.
53,41 De manier waarop en hoe je voedingsgeld ontvangt
Voedingsgeld wordt per week berekend en bedraagt €52,50.
hangt samen met je ondersteuningsvraag. Ook als je niet mee-eet omdat je op vakantie bent (max. 14 dagen
aaneengesloten en maximaal 42 dagen) krijg je een maaltijdvergoeding.
Soort maaltijd

Te ontvangen bedrag per dag

Ontbijt

€ 1,53
1,50

Lunch

€ 1,53
1,50

Avondeten

€ 3,55
3,50

Tussendoortjes en schoonmaakmiddelen

€ 1,02
1,-

Persoonlijke begeleiding van Syndion (bijvoorbeeld bij vakantie, uitjes, ontspanning, sociale activiteiten)
Wil je gebruik maken van de begeleiding van Syndion als je op vakantie gaat of een uitstapje maakt? Dan betaal je
begeleidingskosten per uur.
Persoonlijke begeleiding

Te betalen bedrag

Syndion-begeleider gaat mee met vakantie, uitje,
sociale activiteit e.d.

per
uur
€ 41,30
40,- per
uur
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Was- en strijkkosten

Syndion kan alle activiteiten rondom wassen, drogen, strijken en opvouwen overnemen (incl. het gebruik van de
wasapparatuur) of delen hiervan. Hoe meer je zelf doet, hoe minder je betaalt. De tarieven zijn per maand.
Persoonlijke begeleiding

Te betalen bedrag

Syndion wast, droogt, strijkt, vouwt op
met Syndion wasapparatuur

€ 39,45
38,23 per
per maand
maand

Syndion wast, droogt, strijkt, vouwt op
met wasapparatuur cliënt

per maand
maand
€ 28,40
27,49 per

Cliënt wast, droogt, strijkt, vouwt op
met wasapparatuur Syndion

€ 11,05
10,70 per
per maand
maand

Cliënt wast en droogt met eigen wasapparatuur,
begeleiding Syndion strijkt en vouwt op

per maand
maand
€ 11,05
10,70 per

Client wast, droogt, strijkt, vouwt op met
eigen wasapparatuur, geen extra kosten
begeleiding Syndion begeleidt cliënt hierbij

Geen extra kosten

Brand/opstalverzekering

Syndion is verzekerd voor schade bij brand of diefstal. Als je bij Syndion woont, krijg je een vergoeding bij schade,
tenzij deze opzettelijk is veroorzaakt of ontstaan is door nalatigheid van de cliënt. De vergoeding is zo hoog als de
schade is, maar kent een maximum-bedrag.
Schade door brand of diefstal

Maximaal te ontvangen bedrag

Indien niet opzettelijk of door nalatigheid
veroorzaakt door cliënt

€ 14.000

Verplichte eigen bijdrage zorgkosten

Zorg- en ziektekosten worden vergoed door de ziektekostenverzekering. Het afsluiten van een ziektekostenverzekering
is in Nederland verplicht. De premie voor de verzekering betalen cliënten zelf. Alle zorgverzekeraars vragen een
eigen bijdrage voor de zorg- en ziektekosten die je hebt gemaakt. Dit bedrag wordt 1x per jaar in rekening gebracht.
De hoogte van de eigen bijdrage heeft een maximum. Het maximale bedrag hoef je alleen te betalen als je ook voor
dat bedrag zorgkosten hebt gedeclareerd. Zijn jouw zorgkosten lager, dan is je eigen bijdrage ook lager.
Eigen bijdrage zorgkosten

Maximaal te betalen bedrag
€ 385 per jaar
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