CONTACTGEGEVENS:
DIENSTENCENTRUM ‘T KLAVERTJE
Oudstrijderslaan 44F
3530 Houthalen-Helchteren
E-mail: info@kla.stijn.be
Tel: 011 52 61 60

DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST
Indien u akkoord bent en er een plaats
beschikbaar is, kan er over gegaan worden tot de ondertekening van de
dienstverleningsovereenkomst. Hierin
staan de belangrijkste afspraken en een
aantal richtlijnen vanuit het VAPH.

SAMENWERKING
De samenwerking kan nu van start gaan.
We vinden goede zorg, op maat van de
zorggebruiker zeer belangrijk. Deze zorg
stopt niet bij de ondertekening van de
dienstverleningsovereenkomst, maar is
een voortdurend proces van dialoog in
wederzijds respect.

WE

DIENSTENCENTRUM ’T KLAVERTJE BIEDT DAGBESTEDING EN

HILDE SNYERS, SOCIALE DIENST
socialedienst@kla.stijn.be
Tel: 011 80 75 61

RENÉ ROEX, DIRECTEUR
directie@kla.stijn.be
Tel: 011 52 61 60

www.dienstencentrumklavertje.be

KIJKEN ER NAAR UIT OM JE TE LEREN KEN-

NEN!

Dienstencentrumklavertje
Dienstencentrum ‘t Klavertje maakt
deel uit van VZW Stijn. www.stijn.be

HEEFT U NOG VRAGEN?
AARZEL NIET OM ONS TE
CONTACTEREN

!

Vergund door

WOONOPVANG AAN VOLWASSEN PERSONEN MET EEN FYSIEKE
HANDICAP, AL DAN NIET AANGEBOREN,

MIDDEN– EN WEST LIMBURG.

ZORGHOTEL

BINNEN DE REGIO

ASSISTENTIEKOSTEN

WOON – EN LEEFKOSTEN

De personeels- of assistentiekosten kunnen op verschillende manieren betaald worden:

NOOD AAN EEN PAUZE ?
Wil je er even tussen uit? Willen je familie of
mantelzorgers even op adem komen… dan is
het zorghotel de oplossing. Onze woonvormen:
Beukenveld in Paal-Beringen, Laekerveld in
Houthalen-Helchteren en Hogerveld in Genk
bieden tijdelijke opvang in de vorm van een
kamer « zorghotel ».
Je krijgt professionele ondersteuning van een
deskundig en hartelijk team. Er is 24 uur op 24
uur begeleiding aanwezig.

RTH



via RTH (Rechtstreeks Toegankelijke Hulp)



via PVB (PersoonsVolgend Budget) Voucher



via PVB (PersoonsVolgend Budget) Cash

Betaling via een persoonlijke bijdrage



via Zelfbetalend (BOB Basisondersteunings

X Per dag dagondersteuning: 10,15 euro *

Budget, eigen inkomen… )

X Per dag woonondersteuning: 25,53 euro *
De maaltijden zijn inbegrepen in deze dagprijs.

KOSTPRIJS PERSONEEL OF ASSISTENTIE:
RTH

PVB
VOUCHER

PVB
CASH

*
Per dag ***
0.087 ptn 0.087 ptn
Dagondersteuning

Per nacht
Woonondersteuning 0.13 ptn

ZELFBETALEND

**

De was en de uitstappen zijn niet inbegrepen in
deze dagprijs.

* Deze prijzen worden jaarlijks aangepast door het VAPH

€ 74,52

€ 90,30

€ 111,35

€ 134,93

PVB EN ZELFBETALEND
0.13 ptn

X Per dag dagondersteuning: 7,15 euro *
Indien interesse, kan je onze sociaal assistent
contacteren. Zij geeft een antwoord op al jouw
vragen en brengt jouw ondersteuningsnoden in
kaart.
Afhankelijk van de beschikbaarheid van de kamer, kunnen dagen gereserveerd worden. Dit
kan gaan van één dag, tot verschillende weken.

* De waarde in euro van 1 punt, wordt door het VAPH jaarlijks
vastgelegd.

X Per dag woonondersteuning: 15,33 euro *

** Bij zelfbetalend, worden de organisatiegebonden kosten
doorgerekend: 21,18%

De maaltijden, de was, uitstappen enz. zijn niet
inbegrepen in deze dagprijs.

*** Een dag dagondersteuning is van 9 uur tot 17 uur.
Een nacht woonondersteuning (avond, nacht en ochtend) is
van ‘s avonds 17 uur tot ’s morgens 9 uur.

Voor een gedetailleerd overzicht, verwijzen we
graag naar de woon- en leefkosten voor
zorghotel.

* Deze prijzen worden jaarlijks geïndexeerd

Indien gewenst en indien mogelijk, kan u het
Zorghotel combineren met één van onze
dagcentra. U betaalt hiervoor 15,33euro/dag*,
inclusief vervoer en maaltijden.

