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TARIEVEN VELD-ZICHT 

 
Veld-Zicht: Prettig en goed verzorgd wonen in het buitengebied 
 
Veld-Zicht biedt bewoners een thuis. Naast het verlenen van zorg door gekwalificeerde medewerkers, biedt Veld-
Zicht ook veilige zorg. 
De appartementen en twee huiskamers bieden een huiselijke sfeer, waar medewerkers en vrijwilligers zoveel als 
mogelijk een situatie zoals thuis nastreven. 
Bewoners wordt niets in de weg gelegd om zich vrij door het gebouw te begeven. Ook kunnen de bewoners naar 
buiten en genieten van de landelijke omgeving in de beleeftuin. 
Ook kan er genoten worden van het ingerichte terras aansluitend op de twee huiskamers. 
Er kan (onder begeleiding) een bezoek gebracht worden aan de dieren die op het terrein aanwezig zijn, zoals koeien, 
geiten, kippen, varkens, paarden, enz. 
Wij moedigen de bewoners aan zo lang mogelijk lichamelijk en geestelijk actief te zijn. 
Ook voor medewerkers en vrijwilligers schept Veld-Zicht een klimaat van fijn werken. Onze visie is dat als 
medewerkers het naar hun zin hebben en ondersteund worden in het werk, dit ook dit terug te vinden is in de zorg 
en toewijding aan onze bewoners met als resultaat een goede veilige kwaliteit van zorg. 
Aan het wonen, leven en zorg ontvangen zijn kosten verbonden die maar voor een gedeelte vergoed worden door 
de overheid en uw ziektekostenverzekering. 
 
Kosten 
Veld-Zicht biedt 24 uurs zorg aan mensen met een geldige WLZ-indicatie ZZP 5. 
 
Er is sprake van gescheiden wonen en zorg. Dit betekent dat bewoners het appartement huren incl. de algemene 
ruimten eromheen en dat er service verleend wordt. Veld-Zicht biedt een full servicepakket voor wonen en 
welzijn waarbij comfort en kwaliteit de norm zijn. 
 
De huur- en servicekosten bedragen t/m 1 juni 2023 € 2.075 per maand. Op 1 juli elk jaar wordt de huurprijs 
herzien en waar nodig aangepast. 
 
De zorg wordt voor een belangrijk deel betaald door de overheid middels het PGB budget. Om de goede en veilige 
zorg te kunnen bieden, maakt Veld-Zicht gebruik van het volledige budget op basis van ZZP5, inclusief het 
wooninitiatief en de kwaliteitsgelden. Daarnaast wordt via de CAK nog een eigen bijdrage gevraagd welke naar 
vermogen wordt berekend. Dit kunt u op de site van de CAK zelf uitrekenen. Dit is i.v.m. het scheiden van wonen 
en zorg altijd de lage eigen bijdrage. 
 
In het overzicht in deze notitie leest u waaruit de maandelijkse kosten voor wonen en welzijn zijn opgebouwd. 
 
De maandlasten zijn voor alle appartementen gelijk. 
 

1 Het woonservice-arrangement 
Het arrangement bestaat uit: 
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• Huur appartement; 

• Gebruik algemene ruimtes in Veld-Zicht, zoals de huiskamer, het terras en tuin; 

• Gebruik van een dagbestedingsruimte voor de uitvoer van verschillende activiteiten zoals 
bewegen, muziek en creatieve activiteiten; 

• Energie kosten (Gas, water en elektriciteit); 

• Tv, telefoon-en internetaansluiting; 

• Gesprekskosten telefoon; 

• Leges aan de gemeente; 

• Tuinonderhoud; 

• Schoonmaak van de gemeenschappelijke ruimtes; 

• Alarmering en domotica; 

• Verwerken en afvoeren huisvuil; 

• Brandveiligheid en legionella beheerssysteem 

• Administratieve werkzaamheden. 
 

2. Het welzijns-arrangement 
De welzijnsdiensten worden collectief geleverd en door alle bewoners afgenomen. 
De welzijnsdiensten bestaan uit: 

• Maaltijden 3 maal daags bestaande uit ontbijt, lunch en warme maaltijd, koffie-en thee en 
dranken en tussendoortjes.  

• Gemeenschappelijke kranten en tijdschriften; 

• Uitgebreid aanbod van diverse activiteiten; 

• Individueel abonnement vaste telefoon, internet en televisie; (binnenlands) 

• Ondersteuning bij kleine onderhoudsklussen; 

• Beschikbaarheid zorgoproepsysteem; 

• De aanvraag van zorg en hulpmiddelen; 

• Het verzorgen van de was, bestaande uit linnengoed en kleding. 

• De aanwezigheid van een logeergelegenheid. 
 

3. Het zorgarrangement 
Veld-Zicht levert met de eigen medewerkers de geïndiceerde zorgdiensten. De zorg wordt in onderling 
overleg in het zorgleefplan opgesteld en opgenomen in het elektronisch Cliënten Dossier. 
Hiervoor beschikt u over een geldige indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (WLZ). 
 
Eigen bijdrage: 
Er is sprake van een eigen bijdrage vanuit WLZ. 
U moet de eigen bijdrage zelf betalen. 
Mogelijk is een deel aftrekbaar van de belasting. De eigen bijdrage wordt door het Centraal 
administratiekantoor (CAK) geïnd. 
Alle bewoners van Veld-Zicht betalen de lage eigen bijdrage (er is sprake van gescheiden wonen en zorg). 
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De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van de indicatie, uw inkomen, vermogen, leeftijd en 
gezinssamenstelling.  
U kunt de eigen bijdrage uitrekenen met de rekenhulp: https://www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-
bijdrage-rekenhulp 
 
 

4. Aanvullende dienstverlening 
              Een aantal diensten kunt u tegen meerkosten aanvragen. 
              Deze zijn dus voor eigen rekening, bijvoorbeeld. 

• Stomerij diensten; 

• De huur van een elektrisch hoog-laag bed. Vergoeding door de zorgverzekeraar bij recht op aanspraak. 
(behoud van zelfstandigheid en ondersteuning zorgverlener). 

• De huur van andere zorg artikelen zoals een tillift en rolstoel. Deze kunt u via de WMO of 
ziektekostenverzekering verkrijgen. Er is altijd sprake van een kleine eigen bijdrage. Medewerkers van 
Veld-Zicht of de ergotherapeut ondersteunen u bij de aanvraag hiervan. 

• Persoonlijke begeleiding bij individuele uitstapjes. 

• Kapper en pedicure (de medische pedicure wordt betaald door de ziektekostenverzekering) 

• Dagbesteding en dagopvang (buiten Veld-Zicht) 
 
Halfjaarlijks, of als er eerder aanleiding voor is, evalueren we de zorgdiensten in het Multi Disciplinair Overleg 
(MDO). Indien nodig kan er een herindicatie aangevraagd worden door de verpleegkundige van Veld-Zicht.  
Zo blijft uw zorg afgestemd op uw zorgvraag.  
 
 
De woon en service kosten worden middels automatische incasso bij u geint. 
Jaarlijks vindt er een aanpassing plaats op de huur en service kosten op basis van de landelijke indexering en 
eventuele (wettelijke) veranderingen binnen de organisatie. 
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