
Versie: 2021     Geldt voor bewoners met een zorgindicatie Wlz (Wet langdurige zorg - Intramuraal)    
Diensten die u van Talma haven / Talma het Dok mag verwachten en diensten die u zelf betaald indien

indien u bij ons verblijft.
Kosten voor: kosten: Per

A Appartement of kamer: Instelling of Uzelf € / maand € / jaar

A1 Aanpassingen in een appartement of kamer vanwege ziekte of aandoening x

A2 Het appartement ziet er netjes en standaard uit x

A3 Het appartement is basaal ingericht en afgewerkt (Bed en active stoel)  x

Kiest u ervoor de kamer of het appartement zelf geheel of gedeeltelijk in te x

richten en of af te werken (schilderen/behangen) dan  zijn de kosten voor uzelf

A4 Het appartement of kamer met de meubels wordt wekelijks schoongemaakt   x

We besteden aan een éénpersoonsappartement max. 50 min. per week. 

Naar beoordeling van uw Contact Verzorgende worden kwetsbare artikelen 

niet schoongemaakt. Ons verzoek is dit te beperken. Bewoner en of familie

maakt deze zelf schoon. Glasbewassing binnen en buiten vind conform  

vastgestelde frequentie plaats en zijn voor kosten van de instelling. 

A5 Alarmering is standaard aanwezig op het appartement of kamer x

A6 Moet u op ons verzoek intern verhuizen, bijvoorbeeld vanwege een 

verbouwing? Dan betalen wij deze kosten.  Is er de gelegenheid en wilt x

uzelf verhuizen naar een ander appartement van voorkeur dan zijn de x

verhuiskosten voor uzelf 

A7 Energiekosten: Wij betalen voor u het gas, water en licht. x

Kosten voor: kosten: Per

B Verzekeringen en infrastructuur voor: telefoon, televisie, internet. Instelling of Uzelf € / mnd € / jaar

B1 Verzekeringen: A)De instelling verzekert het appartement of de kamer met x

de spullen die van de instelling zijn (Opstalverzekering). 

B) Wij regelen collectief uw inboedel- en WA verzekering (voor uw eigen spullen). x

Tot een max. bedrag van 35.000 € 25,00

C) Zorgverzekering en of aanvullende verzekering zijn voor u zelf. x

B2 A)Kabels (Infrastructuur) voor telefoon/internet: Alle appartementen x

hebben een telefoon- en glasvezel aansluiting. U dient zelf zorg te dragen voor   

een telefoon-, of TV of internet verbinding met een telefoonprovider. 

(Per jaunuari 2021 sluit Ziggo het analoge signaal af in Talma Haven

Dit geldt niet voor de locatie Het Dok)

B)Alle huiskamers hebben een collectief TV- internet aansluiting, x

Vanaf 1-2-2021 geldt i.v.m. bovenstaande wijziging dat voor Talma haven 

geen eigen bijdrag meer geldt van 15,00 euro per maand / Dok bewoners dus wel € 15,00 € 180

Kosten voor: kosten:

C Eten en drinken Instelling of Uzelf € / maand € / jaar

C1 Voeding: U ontvangt bij ons driemaal daags een maaltijd. Tussen de x

middag wordt u een warme keuze maaltijd aangeboden. Per dag  

wordt er koffie, thee, frisdrank aangeboden. Talma Urk voldoet aan het 

HACCP keurmerk. Regelmatig vinden extra verstrekkingenplaats   

bijvoorbeeld op zondag,  tijdens feestdagen en bij extreme warmte.

Indien voorgeschreven ontvangt u de nodige dieetafleidingen. 

C2 Buffetten of themamaaltijden: Het kan zijn dat op bijzondere dagen of x

gelegenheden er een extra vergoeding wordt gevraagd voor de deelname.

Dit is uw eigen keuze en hiervoor worden vooraf de kosten bekend  

gemaakt. 



Kosten voor: kosten:

D Verzorging Instelling of Uzelf € / maand € / jaar

D1 Haarverzorging: wij wassen, drogen en kammen uw haar als u dat zelf niet x

meer kunt.  

U moet zelf de kapper betalen voor alle andere haarverzorging. x

D2 Voetverzorging: A)kunt u door ziekte, aandoening of ouderdom niet meer  x

zelf uw nagels knippen, dan verzorgen wij dat voor u. U hoeft hier niet voor  

te betalen.  B) Alle overige voetverzorging die niets met uw ziekte, x

aandoening  of ouderdom te maken heeft, bijvoorbeeld het verwijderen 

van eelt, weghalen van likdoorns en het lakken van nagels, komt voor

eigen rekening. 

Kosten voor: kosten: per

E Verzorgingsproducten Instelling of Uzelf € / maand € / jaar

E1 Wij betalen alle verzorgingsproducten die met zorg te maken hebben. x

Bijvoorbeeld: handschoenen en toiletpapier.   

Algemene verzorgingsproducten dient u zelf te betelen. Denk daarbij aan: x

doucheschuim, zeep, scheerspullen, tandpasta en tandenborstel.

E2 Wassen, drogen, strijken en stomen: bewoners die op of na 1-1-2009 bij ons x 55,00€       660,00€   

zijn komen wonen betalen maandelijks een vast bedrag voor wassen en 

drogen. Bewoners van voor 1-1-2009 betalen geen vergoeding.

Wij zijn verplicht de werkelijke waskosten in rekening te brengen en daar zitten

we in 2021 ver onder. We zullen daarom de waskosten jaarlijks met 10 euro  

ophogen tot we het werkelijke kostenniveau zitten. 

Voor het coderen van uw kleding vragen wij éénmalig € 90,00 als u bij ons x

komt wonen.

Kosten voor: kosten: per

F Hulp buiten de instelling Instelling of Uzelf € / maand € / jaar

F1 Bezoek aan de arts, therapeut of specialist: we begeleiden u en of  x

coördineren de begeleiding middels familie, zodat u niet alleen naar de

specialist in het ziekenhuis of de therapeut hoeft.  

F2 Vervoer: indien de behandeling door uw arts of therapeut valt onder  x

Wlz zorg dan regelen wij het vervoer per ambulance, auto of taxi naar de

zorgaanbieder. Wij of de zorgverzekeraar betaalt het vervoer.

Indien de behandeling niet valt onder Wlz zorg dan betaald u de x

vervoerskosten zelf.

F3 Ontspanning: het activiteitenprogramma georganiseerd  door de x

welzijnscoördinator en Mit Eenkanger wordt door Talma Haven en het Dok 

aangeboden. Uitstapjes die worden georganiseerd op Urk vallen hier ook 

onder. Voor activiteiten buiten Urk kan er een 'eigenbijdrage' worden  x

gevraagd om de onkosten te dekken. Deze worden vooraf bekendgemaakt.



Kosten voor: kosten:

G Hulpmiddelen Instelling of Uzelf € / maand

G1 Hulpmiddel voor algemeen gebruik: Tilliften, douchestoelen e.d. worden x

verzorgd en zijn voldoende aanwezig. 

G2 Hulpmiddel op maat of alleen door u gebruikt: Heeft u een specifiek x

hulpmiddel op maat nodig, bijvoorbeeld een beenbeugel, dan wordt dit   

vaak vergoed door uw zorgverzekering.

G3 Incontinentiemateriaal, matrasbeschermers zijn voor eigen rekening   x

indien u geen indicatie heeft voor behandeling.  Heeft u wel een indicatie

zorg met behandeling, dan komen deze kosten voor de instelling.  x

G4 Rolstoelen: Heeft u zorg met de indicatie 'Wlz' dan krijgt u een x

rolstoel van ons als het nodig is. 

Kosten voor: kosten:

H Overige producten en diensten Instelling of Uzelf € / maand

H1 Administratiekosten die met Wlz zorg te maken hebben betalen wij x

overige administratiekosten zijn voor eigen rekening. x

H2 Laatste zorg na overlijden: Wij regelen het schouwen na overlijden. x

U kunt vanuit Talma haven / Talma het Dok begraven worden in overleg x

met de begrafenisondernemer. Hier zijn kosten aan verbonden.  

Indien de condoleance en uitvaart vanuit Talma plaats vindt dan gaat dit in  x

overleg met de begrafenisondernemer. Regelt u dit zelf dan worden kosten x

bij de erven gedeclareerd.  


