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Kilometervergoedingen 
Kilometervergoeding vervoer te betalen door cliënt. 

• Door medewerker in eigen auto:   

€ 0,29 per kilometer. 

• Door vrijwilliger in eigen auto:  

Afhankelijk van afspraak tussen cliënt/vrijwilliger 

 

Maaltijdvergoedingen aan cliënt 

Keuze 2:   

• Cliënt zorgt zelf voor ontbijt, lunch en tussendoortjes en 

ontvangt daarvoor € 5,02 per dag.  

• Het driegangen diner kan op de woning of (na reservering) 

op het wijkpunt worden genuttigd. 

Keuze 3:   

• Cliënt zorgt zelf voor alle maaltijden en tussendoortjes en 

ontvangt daarvoor € 7,83 per dag. 

• Voor het afnemen van een warme maaltijd   bij Lunet 

betaald de cliënt € 5,35. 

• De kosten voor nuttigen van het driegangen diner bij een 

wijkpunt zijn € 7,15. 

Horeca: 

De kosten voor eten bij een horecagelegenheid van Lunet zijn 

gelijk aan het reguliere horecatarief van de desbetreffende 

gelegenheid. 

Overlijden / Afscheid 

Voor het laten begeleiden van een afscheidsdienst door een van 

de geestelijk verzorgers van Lunet, dient u rekening te houden 

met de volgende kosten: 

Basisarrangement € 454,50,- dit omvat: 

• Voorbereidende gesprekken met team en familie. 

• Voorbereiding invulling afscheidsdienst. 

• Voorgaan en begeleiding afscheidsdienst op de woonparken 

(of elders binnen Zuidoost Brabant). 

• Begeleiding naar begraafplaats of crematorium (binnen 

Zuidoost Brabant). 

• Evaluerend gesprek met team en eventuele andere 

betrokkenen na aantal weken. 

Meerkosten: 

• Bij een avondwake elders dan op de woning of dagbesteding: 

€ 144,50,-. 

• Indien afscheidsdienst, begraafplaats of crematorium buiten 

Zuidoost Brabant is: € 140,- exclusief reiskosten. 

Uurvergoedingen 

Extra uren begeleider 

Voor bijvoorbeeld uitstapjes, winkelen etc.  

boven indicatie.     € 39,30 

Vakantiebegeleiding 

Per uur met een maximum van 12 uur per dag 

en ten minste één overnachting (tarief alleen  

voor verblijvende cliënten omdat het loonkosten 

zijn zonder overhead).    € 30,50 

 

Verzekeringen 

Aansprakelijkheid-, zorg en uitvaartverzekeringen: 

Worden door cliënt zelf afgesloten. Tarieven van 

gekozen verzekeraar zijn van kracht. 

Inboedelverzekering: 

Eigendommen, waarvan de waarde in totaal beneden de 

€ 15.000,- blijft, zijn gratis verzekerd door Lunet (eigen 

risico per gebeurtenis van € 250,-). 

Voor eigendommen waarvan de waarde in totaal boven 

de € 15.000,- uitkomt, kan de cliënt het meerdere zelf 

bijverzekeren bij een verzekeraar naar keuze. 

 

Waskosten persoonlijke kleding/textiel 

Mogelijkheid 2: Zelf wassen op woning/appartement 

(gebruikmaken van faciliteiten en waspoeder van Lunet: 

€ 13,35 per maand. 

 

Mogelijkheid 3: Al het persoonsgebonden wasgoed 

laten wassen via Lunet (belegd bij door Lunet 

gecontracteerde externe wasserij): € 61,15 per maand.  

Labelen/Patchen naamlabels € 0,67. 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergoedingsregeling 
Door Lunet beschadigde was. 

 

 

Is een kledingstuk nieuw (niet ouder dan twee maanden) dan wordt 100% van deze vergoeding uitbetaald. Is kleding 

ouder dan telt de volgende afschrijvingstabel op de vastgestelde maximumvergoeding: 2 - 6 maanden: 75% vergoed, 7 - 

12 maanden: 50% vergoed, 1 - 2 jaar: 30% vergoed, 2 - 5 jaar: 15% vergoed 31,50 94,00 5,00 52,50 13,00. 

Kleding heren Vrijetijdskleding Kleding dames Kleding overig 
Colbert                        88,70 Spijkerbroek               55,40 Japon/jurk                  88,70 Hemd                           13,85 
Pantalon                     55,40 Trainingsjack              24,95 Blazer                          88,70 Onderbroek                7,20 
Trui/vest                     60,95 Trainingsbroek          19,40 Trui/vest                     60,95 BH                                19,40 
Spencer                       33,25 Bermuda                     33,25 Blouse                         33,25 Nachthemd                19,40 
Jack                              55,40 Polo                             24,95 Jack                              55,40 Pyjama                        19,40 
Ochtendjas                 24,95 Jack                              55,40 Rok                               60,95 Onderjurk                   13,85 
Overhemd                  33,25 Trui/vest                     60,95 Ochtendjas                 24,95 Dekbedovertrek        33,25 
 T-shirt                          13,85 Pantalon                      55,40 Sokken                         5,55 
 Korte broek                33,25 Sjaal                              8,30 Zomerjack                   55,40 
 Broek                           55,40  Winterjas                    99,75 
   Hoeslaken                   13,85 


