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Residentie  
ZENNEHART                                                                                         

                                                                                                                 
Pastoor Bolsstraat 90, 1652 Alsemberg 
02/331.07.54 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
PRIJSSTRUCTUUR EN OVERZICHT LIGDAGPRIJZEN – DD 05/13 

 

 
 

1. Inbegrepen in de ligdagprijs: 
 

Hotelkost: water, elektriciteit, verwarming, vol pension (ontbijt, middagmaal en 
avondmaal inclusief de bij deze maaltijden bijhorende drank), namiddagkoffie, de 

door de arts voorgeschreven dieetvoeding, het gewoon en normaal gebruik en de 
accommodatie van gemeenschappelijke ruimten, het onderhoud en herstel van 

gebouw en tuin, het dagelijks onderhoud zowel van individuele als collectieve 
vertrekken, de inrichtingskosten van de kamer (wand- en vloerbekleding, 

schilderwerken), alle energieverbruik, het opslaan en verwijderen van huisvuil. 

Het woonzorgcentrum 
 

Eind februari 2006 werden de deuren van WZC Zennehart (PE 679) op de fameuze Alsemberg 
voor het eerst geopend. Per 01 oktober 2006 zijn we ook als RVT erkend door het Agentschap 
Zorg en Gezondheid van de Vlaamse Gemeenschap. 
  
Sedert de RVT-erkenning kunnen we rekenen op het vakkundig medisch advies van Dr. 

Edouard Degreef, onze CRA. 
  
Sinds april 2007 tot slot maakt Zennehart integraal deel uit van de Orpea, één van de meest 
toonaangevende rustoordexploitanten in Europa. Kwaliteit in zorg- en dienstverlening, woon– 
en leefcomfort en veiligheid zijn de sleutelwoorden binnen het concept van deze specialist in 
ouderenzorg. Zie ook www.orpea.be 
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Beddengoed: Het beddengoed wordt wekelijks vervangen, indien nodig extra.  
 

Verzorging: ochtend/avondtoilet en telkens zulks nodig is, wondzorg, inspuitingen, 
manicure, toedienen medicatie, alle verzorg- en verpleegkundige handelingen. 

 
Verzorgingsmateriaal: verzorgingsmateriaal dat in de RIZIV-tegemoetkomingen 

begrepen is; ontsmettingsmiddelen, verbanden, steriele kompressen, 
injectiemateriaal, bedonderleggers, … 

 
Animatie: bezigheidstherapie, alle interne georganiseerde animatieactiviteiten, 

intern door het rustoord georganiseerde feestjes, intern georganiseerde shows. 
 

Bemeubeling: overeenkomstig de erkenningnormen van de Vlaamse Gemeenschap: 
bed, wastafel met stromend warm en koud water, een vast oproepsysteem, 

verwarming, tafel, hang- en legkast, gordijnen, toiletkast en nachttafel. 
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De prijzen die we hanteren: 

 
Beschermde afdeling (personen met dementie) (zelfde prijs ongeacht kamertype) 

 Afdelingsprijs 2-persoonskamer met sanitaire cel:  57.45 €/ dag 
         Afdelingsprijs 1-persoonskamer met sanitaire cel:  60.91 €/ dag 

 
Ligdagprijzen per Kamertype 

 

CODE PRIJS/DAG OMSCHRIJVING 

HEBC 51.69 € Standaard 2- persoonskamer met sanitaire cel - geen douche) 

HEBD 55.13 € Standaard 1- persoonskamer met sanitaire cel - geen douche) 

HEBE 60.75 € Standaard 1- persoonskamer met sanitaire cel – geen douche- 
privé terras 

HEBF 56.29 € Standaard 1- persoonskamer met sanitaire cel - met douche) 

HEBG 58.59 € Standaard 1- persoonskamer met sanitaire cel -  geen douche- 
privé terras + ligging en/ of grotere m2 

HEBH 63.19 € Standaard 1- persoonskamer met sanitaire cel- met douche- 
privé terras + ligging en/ of grotere m2 

 

Per 01 juli 2007 opgenomen in de ligdagprijs ihkv MB van 14/02/2007 van Vlaams 
Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 
 

- Incontinentiemateriaal 
- Basisshampoo 

- Zeep 
- Tandpasta 
- Aansluitingskost kabel (excl. abonnementskost) 

- Aansluitingskost telefoon (excl. abonnements en telecommunicatiekost) 
 

Dit vertegenwoordigt een totaalkost van 1,35 € per dag. 
 

Andere: de risico’s van bewoning (verzekeringspolis brand en burgerlijke aansprakelijkheid), 
alle administratieve kosten, belastingen en taksen die verband houden met het verblijf, 
interne telefoniekosten. 

 
 

2. Korting op de ligdagprijs 
 

De bewoners krijgen een korting op de ligdagprijs bij afwezigheid vanaf de 1e dag 

van 4,57 € volgens de door de betrokken overheden bepaalde bedragen (niet 

geleverde diensten en maaltijden). 
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3. Als supplement aangerekend bovenop de ligdagprijs (gepersonaliseerde 

uitgaven): 
 

- Abonnement TV-distributie,  

per TV-toestel en per begonnen maand    3,50€ 
- Huur frigo, per begonnen maand      2,50 € 

- Abonnementskost externe telefonie netlijn, exclusief communicatiekosten, per 
begonnen maand:         2,50 € 

- Dranken/snack genuttigd in de cafetaria  

- Dranken uit de drankautomaat 
- Gederfde RIZIV-zorgforfaitbedragen voor niet-verzekerden of personen die enkel 

verzekerd zijn voor grote risico’s: volgens RIZIV-forfaits. 
 

 

4. Worden doorgerekend aan aankoopprijs (voorschotten ten gunste van 
derden) 

 

- Alle dokterskosten 

- Alle apotheekkosten 
- Zuurstof + staangeld 
- Persoonlijke telefonie communicatiekosten met een ander toestel dan het eigen 

toestel in het privaatvertrek van de bewoner, administratieve porto- en andere 
verzendings- of communicatiekosten 

- Sondevoeding 
- Kapper en andere esthetische zorghandelingen 

- Pedicure 
- Kinestherapeutische zorgverstrekking tenzij u RVT-bewoner bent 
- Wassen, strijken, herstellen, markeren en alle andere behandelingen van persoonlijke 

kledij en persoonlijk linnen 
- Zakgeld  

 

5. Volledig ten eigen laste van de bewoners 
 

-  Ziekenhuisfacturen en vervoer van/naar ziekenhuis 
- Portokosten bewonersfacturatie 

- Bijdragen mutualiteiten en zorgkassen 
- Rolstoel/looprek/rollator en alle andere mogelijke orthopedische hulpmiddelen 

- Alle persoonlijke boodschappen 
- Zorgverstrekking en/of advies door diëtist(e) of andere externe erkende en niet-

erkende zorgverstrekkers 

- Producten die niet voorkomen op de lijst van de producten bedoeld in artikel 147, § 1, 
5°, en § 2, 4° van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 

- Het remgeld voor die producten die voorkomen op de lijst van de producten bedoeld 
in artikel 147, § 1, 5°, en § 2, 4° van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 en reeds 
het voorwerp uitmaken van een terugbetaling van de verplichte verzekering 

- Externe uitstappen georganiseerd door het rustoord of door derden en alle daarbij 
consumpties van dranken en/of maaltijden/voeding 

- Laboratoriumkosten 
- Familiale verzekering en alle andere verzekering met uitzondering van de in de 

ligdagprijs inbegrepen verzekeringspolis 

- Dringend en niet-dringend ziekenvervoer via ambulance, Rode Kruis of andere 
instanties/instellingen/organisaties/bedrijven die dit vervoer aanbieden 

- Mortuarium-, vervoerskosten en alle andere kosten die het gevolg zijn of kunnen zijn 
bij of na overlijden  

- Begrafeniskosten 
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- Desinfectie en/of alle mogelijke herstellingskosten binnen de private vertrekken van 
de bewoners die niet tengevolge normale slijtage of medische overmacht zijn of nodig 

zijn na/bij moedwillige beschadigingen, alsook bij moedwillige beschadigingen van 
gemeenschappelijke ruimtes en tuin met inbegrip van meubilair, materiaal of 

installaties 
- Voeding, drinken en alle mogelijke kosten verbonden aan het houden van een huisdier 
- Kapper en pedicure: 

 
 

KAPPER 

Brushing 18 € 

Snit 15 € 

Watergolf + plix 18 € 

Kleuring + brushing of watergolf + snit + 

plix 62 € 

Kleuring + brushing of watergolf + plix 52 € 

Permanent + brushing of watergolf + plix 
+ snit 65 € 

Permanent + brushing of watergolf + plix 55 € 

Brushing of watergolf + snit 33 € 

Snit + drogen 20 € 

Mannensnit 15 € 

 
 

 
 PEDICURE      28€ 

 
 

 


