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Productcatalogus
 

De vergoeding van de zorg en andere diensten van Valkenhof loopt

veelal via de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke

ondersteuning (Wmo) of de zorgverzekering. Wanneer vergoeding niet

mogelijk is, kunt u de gewenste zorg en diensten ook zelf bekostigen.

In deze productcatalogus vindt u het complete overzicht van de

producten en diensten die Valkenhof aanbiedt en welke tarieven

daarvoor gelden.

 

Naast de tarieven voor zorg, vindt u ook de prijzen van andere

producten en diensten, zoals het huren van vergader- en feestruimten.

 

 

 

Over ons
 

Valkenhof is een professionele zorgorganisatie met het hart op de juiste plek.

Of het nu bij u thuis is of bij ons: onze medewerkers staan 24 uur per dag, 7

dagen per week voor u klaar. Om goede zorg te leveren, op een gastvrije,

gemoedelijke en typisch Brabantse wijze. 'Zorg met 'n zachte g' noemen we

dat. 
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Waar doet u uw aanvraag?
 

Waar u uw aanvraag doet is afhankelijk van het product dat u afneemt.

Hieronder treft u de contactgegevens per loket. In de catalogus ziet u bij elke

productcategorie onder het kopje 'Aanvraag, betaling en afmelding' bij welk

loket u moet zijn. 

 

CliëntServiceBureau

Antwerpsebaan 3, Valkenswaard

T. 040-8003180

E. clientservicebureau@valkenhof.org

(ma t/m vr van 8.30-17.00 uur)

 

Servicedesk

T. 040-2014035

E. servicedesk@valkenhof.org

(ma t/m vr van 8.00-16.30 uur)
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Adressen zorgcentra
 

Kempenhof

Antwerpsebaan 3, 5554 JV Valkenswaard

T. 040-2014035

(dagelijks van 7.00-23.00 uur)

 

De Bogen

Oranje Nassaustraat 14, 5554 AG Valkenswaard

T. 040-2018522

(ma t/m vrij van 8.30-17.00 uur, za van 9.00-13.00 uur)

 

Taxandria

Van de Venstraat 15, 5555 KL Valkenswaard

T. 040-2049044

(ma t/m vrij van 8.30-17.00 uur, za & zo van 9.00-17.00 uur)

 

De Vlasgaard

Vlasgaard 1, 5555 KS Valkenswaard

T. 040-2049044

(ma t/m vrij van 8.30-17.00 uur, za & zo van 9.00-17.00 uur)

 

Leenderhof

Hofpad 2, 5595 EP Leende

T. 040-2062125

(ma t/m vrij van 8.30-17.00 uur, za van 9.00-13.00uur)
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Zorgdiensten
 

Mensen die geen zorgindicatie hebben of die aanvullend op hun indicatie zorg

willen, kunnen onze zorgdiensten tegen betaling afnemen. Wij leveren

zorgdiensten aan particulieren in de gemeenten Valkenswaard en

Heeze-Leende. Afname van zorgdiensten vindt plaats in blokken van vijf

minuten, waarbij een minimale afname geldt van vijf minuten, met uitzondering

van de huishoudelijke hulp en de dagopvang.

 

Aanvraag, betaling en afmelding

Zorgdiensten vraagt u aan via het CliëntServiceBureau. De betaling vindt plaats

via maandelijkse facturatie.

De minimale opzegtermijn is 48 uur. Bij een ongeplande ziekenhuisopname of

overlijden geldt de opzegtermijn niet. Afmelden kan telefonisch of schriftelijk

(per mail of brief). 

 

ZORGDIENST TIJDEN TARIEF

Persoonlijke verzorging

Het ondersteunen, stimuleren, aanleren en/of

overnemen van activiteiten op het gebied van

algemene dagelijkse levensverrichtingen

(ADL).

24 uur per

dag

 € 0,90 per

minuut

Verpleging

Verpleegkundige taken zoals wondverzorging,

stomazorg, het geven van injecties of leren

zelf te injecteren.

24 uur per

dag

€ 1,33 per

minuut 

Individuele (activiteiten) begeleiding

Ondersteuning op het gebied van sociale

redzaamheid, bewegen en verplaatsen,

psychisch functioneren en geheugen,

oriëntatie en activiteiten.

In overleg € 0,97 per

minuut 
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vervolg tarieven Zorgdiensten

 

ZORGDIENST TIJDEN TARIEF

Dagbesteding dagcentra

Dagprogramma met accent op begeleiding in

groepsverband, gericht op bijhouden van

vaardigheden.

Ma-vr

Afhankelijk van

openingstijden

locatie

€ 37,93 per

dagdeel

Aanvullende voetzorg

Voetzorgbehandelingen door professionals

van Valkenhof.

 In overleg € 30 per

behandeling

Baden en douchen

Gebruik van doucheruimten, in de

zorglocaties Kempenhof, Stokerwei en

Nieuwe Waalreseweg. 

U kunt ondersteuning ontvangen bij het

douchen. Dit wordt apart gefactureerd

volgens het tarief voor Persoonlijke verzorging

(€ 0,90 per minuut).

 Ma-zo  € 10 per

douchebeurt,

inclusief

handdoeken

Psychomotorische therapie

Psychomotorische therapie heeft als doel om

door middel van bewegingsoefeningen te

komen tot gedragsverandering, waardoor de

psychische klacht van de cliënt vermindert of

verdwijnt.

 

Tarief afhankelijk van reistijd behandelaar.

 Ma-vr € 30 per

sessie van 30

minuten  

 

€ 42,50 per

sessie van 30

minuten, bij

reistijd van

meer dan 5

minuten

(enkele reis) 
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Verblijfsruimtes
 

Valkenhof beschikt over ruimtes voor tijdelijk verblijf/logeermogelijkheid (max. 6

weken).

 

Aanvragen, betaling en annuleren

De ruimte voor tijdelijk verblijf kunt u reserveren via het CliëntServiceBureau.

Het tarief wordt maandelijks gefactureerd. 

Het annuleren van de reservering van een verblijfsruimte dient u ten minste 24

uur van tevoren door te geven. Indien dit niet het geval is, worden de gemaakte

kosten in rekening gebracht.

 

VERBLIJFSRUIMTE VOOR WIE TARIEF

Tijdelijk verblijf

Logeren/tijdelijk

verblijven in een kamer

binnen één van onze

zorgcentra.

Iedereen die thuis geen

passende zorg kan

ontvangen.

€ 60 per nacht, excl.

zorg

 

 

 

Gezondheidscentrum
Valkenhof
 

Valkenhof biedt onder de naam Gezondheidscentrum Valkenhof eerstelijns

(rechtstreeks toegankelijke) zorg op het gebied van fysiotherapie, ergotherapie,

neuromusculaire triggerpointtherapie, logopedie, diëtetiek, psychologie,

maatschappelijk werk en behandeling door de specialist ouderengeneeskunde.

 

Wilt u weten wat de actuele tarieven zijn van het Gezondheidscentrum? Dan

kunt u deze vinden op www.valkenhof.com, onder 'Gezondheidscentrum'.
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Ondersteunende diensten
 

Valkenhof levert naast zorg ook een aantal ondersteunende diensten. Deze

diensten worden – afgezien van professionele alarmopvolging – niet vergoed

uit de Wlz.

 

Aanvraag, betaling en afmelding

Professionele alarmopvolging, broodservice en wasvoorziening vraagt u aan bij

het CliëntServiceBureau; de klusdienst via de Servicedesk. De

bibliotheekservice kan worden aangevraagd bij de bibliotheekvrijwilliger of de

activiteitenbegeleider van de afdeling. 

 

Het afmelden voor de diensten kunt u via dezelfde loketten doen als waar u

zich aanmeldt; uiterlijk twee weken voor het aflopen van de maand. 

Professionele alarmopvolging, broodservice en de wasvoorziening worden

maandelijks gefactureerd. De bibliotheekservice wordt jaarlijks gefactureerd en

de klusdienst na moment van afname.

 

ONDERSTEUNENDE DIENST VOOR WIE TIJDEN TARIEF

Broodservice De Vlasgaard

Brengt diverse soorten brood,

beleg, koffie/thee en

melkproducten op een broodkar

langs de appartementen, goed

voor twee maaltijden.

Huurders

Vlasgaard

Ma-vr,

in de

ochtend

€ 2,75 per

dag

Wasvoorziening

Valkenhof kent een wasregeling

voor haar cliënten. De was wordt

opgehaald en gewassen; stoom-

en strijkgoed wordt uitbesteed

aan wasserij & stomerij 'De Kim'.

Cliënten

woonachtig

binnen

zorgcentra

Valkenhof

Ophalen

2x per dag

Brengen

2x per

week

Abonnement:

€ 88 per

maand

 

Merklabels:

eenmalig € 24
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Vervolg tarieven Ondersteunende diensten

 

ONDERSTEUNENDE

DIENST

VOOR WIE TIJDEN TARIEF

Klusdienst

Technische hulp voor zaken

die niet onder

verantwoordelijkheid van

Valkenhof vallen. Bijv.

vervangen van eigen lampen

of verplaatsen van meubels.

Cliënten

woonachtig

binnen

zorgcentra

Valkenhof 

Ma-vr

8.00-16.30

uur

€ 0,55

per minuut

(min. afname

5 minuten)

Bibliotheekservice

Valkenhof biedt boeken aan

uit eigen bezit en een

maandelijks wisselende

collectie boeken van

bibliotheek De Kempen.

Cliënten

zorgcentra

Valkenhof en

bewoners

aanleun-

woningen

Wekelijks € 7,95

per jaar
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"Gelukkig kan ik met een

beetje hulp nog steeds

zelfstandig wonen."

Mevrouw Verhoeven





Verhuurproducten
 

Cliënten die woonachtig zijn binnen zorgcentra van Valkenhof zijn in de

gelegenheid om een aantal producten te huren die het verblijf veraangenamen

of verplicht zijn gesteld in het kader van verantwoorde zorgverlening.  

 

Aanvraag, betaling en afmelding 

Verhuurproducten vraagt u aan via het CliëntServiceBureau of via het

basisteam/de zorgcoördinator. Verhuur van producten wordt maandelijks

gefactureerd. U kunt zich uiterlijk twee weken voor het aflopen van de maand

afmelden, via een melding bij het basisteam/de zorgcoördinator. 

 

VERHUURPRODUCT TARIEF

Verpleeghuisbed

Een eenpersoonsbed (‘Bock Ancona

Niedrig’, 90x200cm) met elektrisch

verstelbare hoogte (tot 30 cm) en

matras (vier elektrisch verstelbare rug-

en beensecties met drie automatische

kniepauzes). Inclusief bedlinnen.

€ 1,40 per dag

Luchtreiniger

Luchtreiniger met koolstoffilter,

geschikt voor en afgestemd op de

kamer of het appartement. Incl

montage en reiniging.

€ 0,70 per dag

Televisietoestel

Een flatscreen LCD-tv (minimaal 32

inch) met afstandsbediening. Het

leveren, installeren en de service bij

storingen of gebreken zit in de prijs

inbegrepen.

€ 0,50 per dag

Koelkast

Neem voor specificaties beschikbare

koelkast contact op met Servicedesk. 

€ 0,45 per dag
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Vervoer
 

Cliënten woonachtig binnen zorgcentra van Valkenhof of aanleunwoningen,

kunnen gebruik maken van onderstaande vervoersmiddelen. Wij stellen deze

producten gratis ter beschikking.

 

VERVOER TARIEF

Rolstoelfiets

De ‘Duet Plus’-rolstoelfiets is een combinatie van een

fiets met aan de voorzijde een rolstoel. Deze rolstoel is

makkelijk los te koppelen, voor gebruik zonder de

fiets.

Gratis

Duo-fiets (side-by-sidetandem)

De ‘Fun2go’ duo-fiets is een tandem met

trapondersteuning, waarbij de stoelen niet achter

maar naast elkaar geplaatst zijn. De fiets heeft geen

instap en comfortabele, draaibare zittingen. 

Gratis
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Zaalverhuur
 

Voor bijeenkomsten of evenementen binnen onze locaties is het mogelijk zalen

en divers ondersteuningsmateriaal te huren.

 

Catering

Wanneer u een zaal wilt huren voor een receptie of feestelijke bijeenkomst, kan

Valkenhof daarvoor ook de catering verzorgen.

 

Aanvragen, betaling en annuleren

Onze ruimtes voor zaalverhuur, inclusief eventueel ondersteuningsmateriaal of

catering, vraagt u aan via de Servicedesk. Betaling vindt plaats middels

facturatie aan de aanvrager. Een annulering van uw reservering dient u ten

minste 24 uur van tevoren door te geven. Indien dit niet het geval is, worden de

gemaakte kosten in rekening gebracht.

 

ZAAL AANTAL

PERS

OPP. AAN-

SLUITING

TARIEF PER

DAGDEEL

Kempenhof

Korenbloem

Opleidingslokaal

Recreatieruimte

Tuinzicht

Auditorium

 

12

25

50

6

200

 

24 m2

59 m2

135 m2

11 m2

235 m2

 

Internet 

Internet

Internet en water

Internet

Wifi, internet en

water

 

€ 25

€ 40

€ 40

€ 10

€ 60

Taxandria

Multiruimte

Uitbr. multiruimte 

 

20

10

 

42 m2

25 m2 

 

Internet 

 

€ 25

€ 10 

Leenderhof

Multiruimte 

 

15

 

41 m2 

 

Internet en water 

 

€ 25
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Vervolg tarieven Zaalverhuur 

 

ONDERSTEUNINGSMATERIAAL TARIEF

Laptop

Voor specificaties kunt u terecht bij Servicedesk.

€ 15 per dag

Beamer

Voor specificaties kunt u terecht bij Servicedesk.

€ 30 per dag

Statafel

Een statafel (borreltafel), 85 cm in diameter, incl. tafelrok.

€ 2 per dag

Marktkraam

Makkelijk op te zetten marktkraam met verkoopblad van

160x70 cm en dakje.

€ 4 per dagdeel
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Verkoop
 

De producten in deze categorie zijn te koop binnen Valkenhof. De posterrail

kunt u aanvragen bij de Servicedesk. De overige producten zijn verkrijgbaar bij

alle recepties.  

 

Betalen

Het betalen van de posterrail vindt plaats middels facturatie. De overige

producten dient men direct contant te voldoen bij de receptie. 

 

VERKOOP TARIEF

Posterrail

Een ‘STAS Cliprail’ inclusief toebehoren en montage, voor

het ophangen van lichte zaken zoals klok en schilderij.

Extra rail alleen mogelijk na beoordeling

gebouwenbeheerder.

€ 17,15 per meter

Wenskaarten

Diverse wenskaarten met envelop.

€ 0,50 per stuk

€ 2,50 voor

6 stuks

Postzegels

Losse postzegels en postzegelvellen van PostNL.

Conform prijs

PostNL

Valkenhofpas

Een activiteitenpas in de vorm van een knippenkaart, met

vijf of twintig knippen. Hiermee kunt u deelnemen aan

activiteiten van Valkenhof. Voor de activiteiten betaalt u

één tot zes knippen, afhankelijk van de soort activiteit.

Inwoners van gemeente Valkenswaard (bewoners van

Valkenhof uitgesloten) krijgen twee 20-knippenkaarten

gratis.

5-knippenkaart

€ 10

20-knippenkaart

€ 40
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Meer weten?
 

Voor meer informatie kunt u terecht bij ons CliëntServiceBureau

via 040-8003180 of via clientservicebureau@valkenhof.org 

 

www.valkenhof.com

© Valkenhof, juli 2018

Versie 18.001

 

Prijswijzigingen voorbehouden



Antwerpsebaan 3

5554 JV Valkenswaard

 

Postbus 10101

5550 GA Valkenswaard

T. 040-8003180

E. info@valkenhof.org

www.valkenhof.com
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