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Wie betaalt wat?  - Wonen

Als je bij Sius woont, betaalt Sius een aantal dingen voor je. Wat Sius 
betaalt is afhankelijk van jouw indicatie. Als je 18 jaar of ouder bent, 
betaal je een aantal dingen zelf. Je kunt er ook voor kiezen om extra 
diensten van Sius te gebruiken.

We hebben alles voor je op een rij gezet
Dit overzicht vind je op de volgende pagina’s. Daarin kun je lezen welke kosten Sius betaalt.  
En welke kosten jij zelf betaalt. Je vindt hier ook wat de tarieven zijn. 

  Woon je zonder behandeling bij Sius?
 Dan vind je het overzicht op pagina 4 tot en met pagina 17.

 Woon je met behandeling bij Sius?
 Dan vind je het overzicht op pagina 18 tot en met pagina 32.

Hoe kun je betalen?
Kies je voor een aantal diensten die je zelf moet betalen? Dan betaal je dit maandelijks.  
Je kunt regelen dat dit automatisch gebeurt. Hiervoor geef je Sius toestemming.

Deze toestemming geldt niet voor kosten die maar soms voorkomen. Hiervoor krijg je een 
rekening. Heb je vragen hierover? Vraag dan je begeleider.

Wie betaalt wat?
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Wat betaalt Sius? Wat betaal je zelf?

Aanpassingen in een appartement  
of kamer
Sius zorgt voor aanpassingen die nodig zijn vanwege 
een ziekte of aandoening. Bijvoorbeeld een verhoogd 
toilet en handgrepen.

Opknappen van een appartement  
of kamer
Sius zorgt ervoor dat je appartement of kamer er 
netjes uitziet. Dit betekent eenvoudig, net en fris.  
De muren worden in één kleur geschilderd.  
Sius betaalt ook tussentijdse opknapbeurten.

Opknappen van een appartement  
of kamer
Heb je eigen wensen? Dan betaal je dit zelf.  
Denk hierbij bijvoorbeeld aan verschillende kleuren 
op de muren.

Inrichten van een appartement  
of kamer
Kies je ervoor om niet zelf je kamer in te richten?  
Dan zorgt de afdeling Huisvesting van Sius voor een 
eenvoudig inrichting. 

Een eenvoudige inrichting bestaat uit vloerbedekking, 
gordijnen en eenvoudig meubilair. Het meubilair is 
een tafel, een stoel, een kast en lampen. Maar ook  
een bed, matras, beddengoed en handdoeken.

Stelt Sius bepaalde woonelementen verplicht? 
Bijvoorbeeld een seniorenbed of een hoog-laag bed? 
Dan betaalt Sius dit.

Inrichten van een appartemnet  
of kamer
Je kunt je appartement of kamer ook helemaal  
zelf inrichten. Je kunt ook de basisinrichting zelf 
aanvullen. Wil je dat? Dan betaal je dit zelf.  
Alles wat je zelf koopt, blijft jouw eigendom. 

Wonen
zonder behandeling
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Wat betaalt Sius? Wat betaal je zelf?

Verhuizen
Wil Sius dat je verhuist? Bijvoorbeeld vanwege  
een verbouwing? Dan betaalt Sius deze kosten.

Verhuizen
Wil je zelf graag verhuizen? Bijvoorbeeld naar een 
andere kamer/appartement. Dan regel en betaal je  
dit zelf. Helpen begeleiders je bij de verhuizing?  
Dan betaal je voor het aantal uren dat de begeleiders 
je helpen. Dit uurtarief vind je in de Tarievenlijst.  
Dit staat in bijlage 1.

Als je vertrekt, moet je je appartement of kamer  
netjes achterlaten. Mogelijke kosten voor reparaties 
betaal je zelf. 

Schoonmaken appartement of kamer
Het uitgangspunt is dat je meehelpt bij het 
schoonmaken van het appartement of de kamer.  
Sius biedt wel ondersteuning bij het schoonmaken. 
Kun je niet of niet meer zelf schoonmaken?  
Dan neemt Sius dit over. 

Sius betaalt ook de kosten van de 
schoonmaakmiddelen.

Persoonlijk alarm
Vindt Sius het voor je veiligheid nodig dat je een 
persoonlijk alarm hebt? Dan zorgt Sius hiervoor.  
De kosten zijn voor Sius.

Persoonlijk alarm
Kies je zelf voor een persoonlijk alarm? Maar vindt 
Sius het niet noodzakelijk? Dan zorg je zelf voor een 
persoonlijk alarm. De kosten zijn voor je eigen 
rekening.
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Wat betaalt Sius? Wat betaal je zelf?

Energiekosten 
Sius betaalt de kosten voor gas, water en elektriciteit. 
Sius betaalt ook de kosten voor bijvoorbeeld het 
opladen van een scootmobiel of andere 
hulpmiddelen.

Energiekosten 
Als je erg veel gas, water of elektriciteit verbruikt,  
gaan wij hierover met je in gesprek.

Aansluitingen voor telefoon,  
televisie en internet 
Sius zorgt voor aansluitingen in je eigen appartement 
of kamer. En in de gemeenschappelijke woonkamers.

Abonnementen voor telefoon  
en televisie
Sius betaalt de kosten voor de telefoon en televisie  
in de gemeenschappelijke woonkamers.

Abonnementen voor telefoon  
en televisie
Je betaalt zelf de kosten voor je telefoon en televisie 
in je eigen appartement of kamer.

Abonnementen voor internet 
Op alle locaties van Sius is een wifi-netwerk 
aangelegd. Je kunt dit gratis gebruiken.

Maak je gebruik van het wifi-netwerk van Sius?  
Dan ga je akkoord met de regels die Sius hiervoor 
heeft opgesteld.

Abonnementen voor internet 
Wil je een eigen abonnement voor internet?  
Dan zijn de kosten hiervan voor jou.

Apparatuur voor telefoon, televisie  
en internet 
Sius betaalt de kosten voor telefoon en televisie in  
de gemeenschappelijke woonkamers.  
Sius betaalt ook de apparatuur voor het wifi-netwerk 
van Sius op de hele locatie.

Apparatuur voor telefoon, televisie  
en internet 
Je betaalt zelf een telefoon en een televisie voor je 
eigen appartement of kamer. Wil je een eigen 
abonnement voor internet? Dan betaal je ook zelf  
de apparatuur die daar bij hoort.

Wonen 
zonder behandeling

Energie, telefoon, televisie, internet en verzekeringen
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Wat betaalt Sius? Wat betaal je zelf?

Aansprakelijkheidsverzekering en  
inboedelverzekering 
Sius heeft een aansprakelijkheidsverzekering en 
inboedelverzekering. Wil je hiervan gebruik maken? 
Dan betaal je hiervoor een vast bedrag per maand.  
De hoogte van het bedrag is vastgelegd in de 
Tarievenlijst. Zie hiervoor bijlage 1.

Je kunt natuurlijk ook zelf een verzekering regelen.

De verzekering van Sius heeft een hoog eigen risico 
van € 1.150 per gebeurtenis. In geval van schade aan 
je inboedel betaalje zelf een klein gedeelte van het 
eigen risico. De hoogte van dit gedeelte vind je in zie 
bijlage 1, Tarievenlijst.

Zorgverzekering 
Je regelt en betaalt zelf je zorgverzekering. De keuze 
voor een mogelijke aanvullende verzekering maak  
je zelf, eventueel samen met je vertegenwoordigers. 

De verplichte eigen bijdrage is altijd voor je eigen 
rekening.
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Wat betaalt Sius? Wat betaal je zelf?

Gebruikelijke eten en drinken 
Sius zorgt voor je eten en drinken. Naast de drie 
maaltijden krijg je ook voldoende drinken, 
tussendoortjes, fruit, koffie, thee en dergelijke.  
Onder drinken verstaan we diverse sappen en 
limonade. Dus geen alcoholvrij bier, Radler of 
energiedrankjes. Het eten en drinken moet voldoen 
aan de basis kwaliteitseisen van bijvoorbeeld het 
Voedingscentrum. 

Sius overlegt hierover met de cliëntenraad.

Gebruikelijke eten en drinken 
Wil je naast het normale eten en drinken nog meer 
eten en drinken? Dan zijn de kosten hiervan voor jou. 
Daarbij gaat het bijvoorbeeld om extra drinken, 
snacks of alcoholische dranken.

Medisch noodzakelijk dieet 
Sius zorgt voor een dieet dat medisch nodig is.  
Dit betekent een dieet dat nodig is omdat je ziekte  
of aandoening hebt. Dit is dan in opdracht van een 
medisch specialist. Bijvoorbeeld een zoutarm dieet  
of een eiwitrijk dieet.

Sius betaalt ook dieetproducten die je medisch  
gezien nodig hebt als je zorgverzekeraar die niet 
vergoedt. Bijvoorbeeld vloeibare voeding.

Voeding vanwege geloofsovertuiging
Wanneer er vanuit geloofsovertuiging regels zijn over 
voeding, brengt Sius je hiervoor niets rekening.

Andere persoonlijke wensen
Sius is niet verplicht aan je persoonlijke wensen te 
voldoen, maar mag dit wel. De kosten hiervan zijn  
wel voor je eigen rekening.

Wonen 
zonder behandeling

Eten en drinken
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Wat betaalt Sius? Wat betaal je zelf?

Douchen, haarverzorging en aankleden 
Kun je dit niet of niet meer zelf? Dan regelt Sius dat je 
geholpen wordt.

Heb je begeleiding nodig bij een bezoek aan de 
kapper? Dan probeert Sius iemand mee te laten gaan. 
De volgorde hiervoor is: verwant, vrijwilliger, 
medewerker (alleen als het haalbaar is binnen de 
dienst). Hiervoor brengen we geen kosten in rekening.

Douchen, haarverzorging en aankleden 
Een bezoek aan de kapper regel je zelf en betaal  
je zelf.

Voetverzorging algemeen 
Kun je door ziekte, aandoening of ouderdom niet 
meer zelf je nagels knippen? Dan laat Sius dat doen 
door een verzorgende of pedicure. De kosten voor 
deze verzorging zijn voor rekening van Sius.

Voetverzorging algemeen 
Heeft de voetverzorging niets te maken heeft met ziekte, 
een aandoening, of ouderdom? Dan is dit voor je eigen 
rekening. Denk daarbij aan het weghalen van likdoorns  
en eelt of het lakken van je nagels.

Specialistische voetverzorging 
Hebben je voeten door suikerziekte specialistische zorg 
nodig? Zoals voetcontrole, voetonderzoek en 
behandeling van huid- en nagelproblemen? Dan kan een 
arts, een gespecialiseerde pedicure of podotherapeut 
deze behandeling geven. De kosten hiervoor kun je 
terugvragen bij je zorgverzekeraar. Het kan wel zijn dat  
je hiervoor een eigen bijdrage moet betalen. 

Informeer bij je zorgverzekeraar over wat je 
zorgverzekering wel of niet betaalt.

Verzorgingsproducten 
Kun je door ziekte, aandoening of ouderdom niet 
meer zelf je nagels knippen? Dan laat Sius dat doen 
door een verzorgende of pedicure. De kosten voor 
deze verzorging zijn voor rekening van Sius.

Verzorgingsproducten 
Je betaalt zelf je persoonlijke verzorgingsproducten  
zoals shampoo, zeep, scheerschuim tandpasta etc.

Persoonlijke verzorging
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Wat betaalt Sius? Wat betaal je zelf?

Wassen, drogen en strijken van  
kleding, beddengoed, handdoeken  
en washandjes 
Sius betaalt de kosten voor het wassen van kleding 
die van Sius is. Denk daarbij aan krabpakken en 
scheurpakken.

Sius betaalt ook de kosten van het wassen, drogen en 
strijken van beddengoed, handdoeken en washandjes 
dat van Sius is.

Heb je een begeleidingsdoel om te leren wassen?  
Dan brengen we geen bedrag in hoef je hiervoor  
niet te betalen. Dit kan maximaal één jaar.

Neem je hulp bij het wassen van Sius af? Dan vergoedt 
Sius eventueel verwassen kleding.

Wassen, drogen en strijken van  
kleding, beddengoed, handdoeken  
en washandjes 
Je betaalt zelf de kosten voor het wassen, drogen  
en strijken van je eigen kleding, beddengoed, 
handdoeken en washandjes. 

Je kunt met Sius afspraken maken over het verzorgen 
van je was. 

Je betaalt hiervoor een vaste eigen bijdrage per 
maand. De hoogte hiervan is afhankelijk van de hulp 
die je wilt. Voor de tarieven zie bijlage 1, Tarievenlijst.

Wonen 
zonder behandeling

Persoonlijke verzorging
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Wie betaalt wat?  - Wonen zonder behandeling

Wat betaalt Sius? Wat betaal je zelf?

Bezoek aan arts, therapeut of specialist 
Kun je voor normale medische zorg niet alleen naar een  
arts of therapeut? Dan zorgt Sius ervoor dat je begeleiding 
krijgt. Dit is omdat je bijvoorbeeld niet meer kunt 
onthouden wat er tegen je wordt gezegd. Vaak vraagt Sius 
de hulp van familie. Maar familie is niet verplicht om mee  
te helpen. De afspraken hierover staan in het zorgdossier. 

Sius doet zijn best om iemand uit het netwerk van de cliënt  
in te schakelen. Lukt dit niet? Dan gaat een begeleider van 
Sius met je mee. Dan regelt Sius dit zoveel mogelijk binnen 
de normale dienst.

Bezoek aan arts, therapeut of specialist 
Kun je alleen naar een specialist of therapeut?  
Maar heb je moeite met het uittrekken en aantrekken van 
kleding of schoenen? Dan moet iemand je even helpen bij 
de specialist of therapeut. Je hoeft hiervoor niets te 
betalen. Sius hoeft hiervoor ook niemand met je mee te 
sturen.

Vervoer naar arts, therapeut of  
specialist 
Heb je voor het bezoek aan je arts, therapeut of specialist 
vervoer nodig? Dan regelt Sius dit. De kosten hiervoor zijn 
voor Sius of je zorgverzekeraar.

Vervoer naar arts, therapeut of  
specialist
Gaat een begeleider of vrijwilliger met je mee in zijn of haar 
eigen auto? Dan vraagt de begeleider of vrijwilliger de 
kosten hiervoor terug aan Sius. Zij mogen niet rechtstreeks 
met je afrekenen.

Begeleiding naar sociale activiteiten 
Doe je soms een beroep op een begeleider van Sius?  
Dan brengen we geen kosten in rekening.

Begeleiding naar sociale activiteiten
Je regelt dit zelf met je netwerk of een vrijwilliger.

Vervoer naar sociale activiteiten 
Je regelt dit zelf met je netwerk of een vrijwilliger.
De gemeente heeft vanuit de Wmo vervoer geregeld binnen 
de regio. De gemeente bepaalt wanneer vervoer naar 
sociale activiteiten wordt vergoed. Valys maakt sociaal 
vervoer buiten de regio mogelijk (www.valys.nl).

Gaat een begeleider of vrijwilliger met je mee in zijn of haar 
eigen auto? Dan vraagt de begeleider of vrijwilliger de 
kosten hiervoor terug aan Sius. Zij mogen niet rechtstreeks 
met je afrekenen.

Hulp buiten de instelling 
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Wat betaalt Sius? Wat betaal je zelf?

Ontspanning 
Sius zorgt voor ontspanning via Perron 8. Deze 
activiteiten zijn afhankelijk van de mogelijkheden  
van de cliënten.

Ontspanning 
Organiseert Perron 8 uitstapjes? Dan kun je hieraan 
meedoen. Je bent dit niet verplicht. Ga je met een 
uitstapje mee? Dan betaal je een eigen bijdrage. De 
eigen bijdrage kan verschillen en is afhankelijk van 
het uitstapje of de activiteit.

Groepsactiviteiten 
Teams organiseren met enige regelmaat een 
groepsactiviteit. De kosten van de begeleidingsuren 
zijn voor rekening van Sius.

Groepsactiviteiten 
Je kunt hieraan deelnemen. Je bent dit niet verplicht. 
De kosten van dit uitje voor de begeleiding, worden 
verdeeld over alle deelnemers. Dit is inclusief de 
kosten voor de activiteit.

Vakanties 
Sius mag voor cliënten een vakantie organiseren.  
Sius is dit niet verplicht.

Vakanties 
Organiseert Sius de vakantie? Dan vraagt Sius alleen 
een vergoeding voor alle extra kosten. Bijvoorbeeld 
voor reizen, verblijf, eten, drinken, entreegeld en extra 
begeleiding. Extra kosten zijn kosten die bovenop de 
normale kosten van Sius komen.

Wonen 
zonder behandeling

Ontspanning en vakantie
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Wat betaalt Sius? Wat betaal je zelf?

Hulpmiddelen voor algemeen gebruik 
en in verband met werk personeel 
Sius heeft bepaalde hulpmiddelen om goede zorg  
te kunnen geven aan cliënten. Maar ook om het werk 
voor het personeel makkelijker te maken. Denk 
daarbij aan (mobiele) tilliften, hoog/laagbedden, 
rolstoelen en domotica. De kosten hiervoor zijn  
voor Sius.

Hulpmiddelen op maat gemaakt of 
alleen voor persoonlijk gebruik 
Soms heb je een hulpmiddel nodig dat voor jou op 
maat is gemaakt. Bijvoorbeeld een aangepaste 
rolstoel.

Soms heb je een hulpmiddel nodig dat alleen jij kunt 
gebruiken vanwege je ziekte of aandoening. 
Bijvoorbeeld incontinentie- materiaal, zoals luiers of 
matrasbeschermers. 

De kosten voor deze hulpmiddelen zijn voor je eigen 
rekening. Je zorgpolis vergoedt vaak (gedeeltelijk) 
hulpmiddelen op maat. Misschien kun je ook een 
beroep doen op een bijdrage vanuit de Wmo.

Hulpmiddelen 
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Wat betaalt Sius? Wat betaal je zelf?

Administratiekosten 
Sius betaalt de administratiekosten die te maken 
hebben met het leveren van zorg.

Administratiekosten 
Overige administratiekosten betaal je zelf. Sius kan de 
belastingaangifte voor je verzorgen. Hiervoor betaal je 
een eigen bijdrage. Zie hiervoor bijlage 1, Tarievenlijst.

Laatste zorg na overlijden 
Je nabestaanden of je uitvaartverzekering betalen de 
kosten van de laatste verzorging na overlijden. 

Heeft de begeleiding van Sius de laatste verzorging 
gedaan? Dan brengt Sius de loonkosten in rekening. 
Voor het uurtarief zie bijlage 1, Tarievenlijst.

De nabestaanden zorgen voor het leegruimen van het 
appartement of de kamer. Regelt Sius dit? Dan brengt 
Sius de kosten hiervoor in rekening bij de 
nabestaanden. Zijn er geen nabestaanden? Dan 
brengt Sius de kosten in rekening ten laste van de 
eventuele nalatenschap.

Sius probeert het appartement of de kamer binnen 4 
dagen na de uitvaart leeg te ruimen. 

Wonen 
zonder behandeling

Overige producten en diensten
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Onderwerp Waarvoor betaal ik? Hoeveel betaal ik?

Uurtarief begeleider Verhuizing, laatste verzorging.  € 25,00 per uur

Verzekeringen WA- en inboedelverzekering. € 5,00 per maand

Schade aan derden  
(WA-verzekering) eigen risico.

€ 0,00 per gebeurtenis

Schade aan je inboedel 
(inboedelverzekering) eigen risico.

€ 150,00 per gebeurtenis

Wassen Optie A 
Je hebt zelf een wasmachine en verzorgt 
zelf de was.

€ 0,00 per maand

Optie B 
Je maakt gebruik van de wasmachine van 
het team en verzorgt zelf de was.

€ 10,00 per maand

Optie C 
Je hebt zelf een wasmachine en hebt hulp 
bij het wassen van de begeleiding.

€ 20,00 per maand

Optie D 
Sius verzorgt je was in apparatuur van Sius.

€ 30,00 per maand

Administratieve 
ondersteuning

Invullen aangifte belastingdienst. € 25,00 per aangifte

Bijlage 1 – Tarievenlijst aanvullende diensten
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Wonen 
zonder behandeling

Bijlage 2 – Overeenkomst aanvullende diensten

Naam cliënt  ...................................................................................................................................................................................................................................

Adres  ...................................................................................................................................................................................................................................

Postcode, woonplaats  ...................................................................................................................................................................................................................................

IBAN-rekeningnummer  ...................................................................................................................................................................................................................................

hierna te noemen ‘cliënt’, komt met Sius de afname van de volgende aanvullende diensten overeen.

Aanvullende dienst Kosten per maand (€) 
prijspeil 1-10-2018

Aankruisen indien  
van toepassing

Inboedel en WA-verzekering € 5,00 

Wasverzorging
• Optie A
• Optie B
• Optie C
• Optie D

€ 0,00
€ 10,00
€ 20,00
€ 30,00









Kosten collectief abonnement telefoon 
en/of televisie (indien van toepassing  
voor de locatie).

Geen vast bedrag 

Incidentele kosten Geen vast bedrag 

Betaling 
Cliënt machtigt hierbij Sius om maandelijks op de 15e van de maand de kosten voor de 
afgenomen aanvullendae diensten van zijn of haar IBAN-rekening af te schrijven.
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Voorwaarden 
Deze overeenkomst maakt onlosmakelijk onderdeel uit van de Ondersteuningsovereenkomst 
die is gesloten tussen cliënt en Sius. Naast de bijbehorende algemene voorwaarden zijn de 
volgende bijzondere voorwaarden van toepassing:

1.   Deze overeenkomst gaat in op de eerste van de maand volgend op de maand waarin de 
overeenkomst is ondertekend.

2.  Deze overeenkomst is maandelijks door beide partijen opzegbaar, met dien verstande dat 
de overeenkomst eindigt op laatste dag van de maand volgend op de maand waarin de 
opzegging heeft plaatsgevonden.

3.   Indien tarieven worden aangepast blijft een eventuele machtiging onverminderd van 
toepassing.

4.  Indien een incasso niet succesvol is, stelt Sius cliënt per omgaande op de hoogte. Cliënt 
draagt binnen 14 dagen zorg voor betaling van het openstaande bedrag. Indien betaling 
achterwege blijft is Sius gerechtigd de levering van de aanvullende diensten op te schorten.

Aldus overeengekomen en opgemaakt,

Plaats  ..................................................................................................................

Datum  ..................................................................................................................

Handtekening zorgvrager 

Plaats  ..................................................................................................................

Datum  ..................................................................................................................

Handtekening zorgaanbieder

De heer J.H.M. Poortier MBA

Bestuurder
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Wat betaalt Sius? Wat betaal je zelf?

Aanpassingen in een appartement  
of kamer
Sius zorgt voor aanpassingen die nodig zijn vanwege 
een ziekte of aandoening. Bijvoorbeeld een 
verhoogdtoilet en handgrepen.

Opknappen van een appartement  
of kamer
Sius zorgt ervoor dat je appartement of kamer er 
netjes uitziet. Dit betekent eenvoudig, net en fris.  
De muren worden in één kleur geschilderd. 

Sius betaalt ook tussentijdse opknapbeurten.

Opknappen van een appartement  
of kamer
Heb je eigen wensen? Dan betaal je dit zelf. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan verschillende kleuren op  
de muren.

Inrichten van een appartement  
of kamer
Kies je ervoor om niet zelf je kamer in te richten?  
Dan zorgt de afdeling Huisvesting van Sius voor een 
eenvoudig inrichting.

Een eenvoudige inrichting bestaat uit vloerbedekking, 
gordijnen en eenvoudig meubilair. Het meubilair is 
een tafel, een stoel, een kast en lampen. Maar ook een 
bed, matras, beddengoed en handdoeken.

Stelt Sius bepaalde woonelementen verplicht? 
Bijvoorbeeld een seniorenbed of een hoog-laag bed? 
Dan betaalt Sius dit.

Inrichten van een appartemnet  
of kamer
Je kunt je appartement of kamer ook helemaal zelf 
inrichten. Je kunt ook de basisinrichting zelf 
aanvullen. Wil je dat? Dan betaal je dit zelf. Alles wat  
je zelf koopt, blijft jouw eigendom.

Wonen 
met behandeling
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Wat betaalt Sius? Wat betaal je zelf?

Verhuizen
Wil Sius dat je verhuist? Bijvoorbeeld vanwege een 
verbouwing? Dan betaalt Sius deze kosten.

Verhuizen
Wil je zelf graag verhuizen? Bijvoorbeeld naar een 
andere kamer/appartement. Dan regel en betaal je  
dit zelf. Helpen begeleiders je bij de verhuizing?  
Dan betaal je voor het aantal uren dat de begeleiders 
je helpen. Dit uurtarief vind je in de Tarievenlijst.  
Dit staat in bijlage 1. 

Als je vertrekt, moet je je appartement of kamer  
netjes achterlaten. Mogelijke kosten voor reparaties 
betaal je zelf.

Schoonmaken appartement of kamer
Het uitgangspunt is dat je meehelpt bij het 
schoonmaken van het appartement of de kamer.  
Sius biedt wel ondersteuning bij het schoonmaken. 
Kun je niet of niet meer zelf schoonmaken?  
Dan neemt Sius dit over. 

Sius betaalt ook de kosten van de 
schoonmaakmiddelen.

Persoonlijk alarm
Vindt Sius het voor je veiligheid nodig dat je een 
persoonlijk alarm hebt? Dan zorgt Sius hiervoor.  
De kosten zijn voor Sius.

Persoonlijk alarm
Kies je zelf voor een persoonlijk alarm? Maar vindt 
Sius het niet noodzakelijk? Dan zorg je zelf voor een 
persoonlijk alarm. De kosten zijn voor je eigen 
rekening.
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Wonen 
met behandeling

Wat betaalt Sius? Wat betaal je zelf?

Energiekosten 
Sius betaalt de kosten voor gas, water en elektriciteit. 
Sius betaalt ook de kosten voor bijvoorbeeld het 
opladen van een scootmobiel of andere
hulpmiddelen.

Energiekosten 
Als je erg veel gas, water of elektriciteit verbruikt,  
gaan wij hierover met je in gesprek.

Aansluitingen voor telefoon,  
televisie en internet 
Sius zorgt voor aansluitingen in je eigen appartement 
of kamer. En in de gemeenschappelijke woonkamers.

Abonnementen voor telefoon  
en televisie
Sius betaalt de kosten voor de telefoon en televisie in 
de gemeenschappelijke woonkamers.

Abonnementen voor telefoon  
en televisie
Je betaalt zelf de kosten voor je telefoon en televisie 
in je eigen appartement of kamer.

Abonnementen voor internet 
Op alle locaties van Sius is een wifi-netwerk 
aangelegd. Je kunt dit gratis gebruiken.

Maak je gebruik van het wifi-netwerk van Sius?  
Dan ga je akkoord met de regels die Sius hiervoor 
heeft opgesteld.

Abonnementen voor internet 
Wil je een eigen abonnement voor internet?  
Dan zijn de kosten hiervan voor jou.

Apparatuur voor telefoon, televisie  
en internet 
Sius betaalt de kosten voor telefoon en televisie in  
de gemeenschappelijke woonkamers. Sius betaalt 
ook de apparatuur voor het wifi-netwerk van Sius op 
de hele locatie.

Apparatuur voor telefoon, televisie  
en internet 
Je betaalt zelf een telefoon en een televisie voor je 
eigen appartement of kamer. Wil je een eigen 
abonnement voor internet? Dan betaal je ook zelf  
de apparatuur die daar bij hoort.

Energie, telefoon, televisie, internet en verzekeringen
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Wat betaalt Sius? Wat betaal je zelf?

Aansprakelijkheidsverzekering en  
inboedelverzekering 
Sius heeft een aansprakelijkheidsverzekering en 
inboedelverzekering. Wil je hiervan gebruik maken? 
Dan betaal je hiervoor een vast bedrag per maand.  
De hoogte van het bedrag is vastgelegd in de 
Tarievenlijst. Zie hiervoor bijlage 1.

Je kunt natuurlijk ook zelf een verzekering regelen.

De verzekering van Sius heeft een hoog eigen risico 
van € 1.150 per gebeurtenis. In geval van schade aan 
je inboedel betaal je zelf een klein gedeelte van het 
eigen risico. De hoogte van dit gedeelte vind je in zie 
bijlage 1, Tarievenlijst.

Zorgverzekering 
Je regelt en betaalt zelf je zorgverzekering. De keuze 
voor een mogelijke aanvullende verzekering maak  
je zelf, eventueel samen met je vertegenwoordigers.  
De verplichte eigen bijdrage is altijd voor je eigen 
rekening.

Heb je een indicatie inclusief behandeling? Ook dan 
kan het nuttig zijn om een aanvullende verzekering  
af te sluiten Sius kan hierin niet adviseren.
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Wat betaalt Sius? Wat betaal je zelf?

Gebruikelijke eten en drinken 
Sius zorgt voor je eten en drinken. Naast de drie 
maaltijden krijg je ook voldoende drinken, 
tussendoortjes, fruit, koffie, thee en dergelijke.  
Onder drinken verstaan we diverse sappen en 
limonade. Dus geen alcoholvrij bier, Radler of 
energiedrankjes. Het eten en drinken moet voldoen 
aan de basis kwaliteitseisen van bijvoorbeeld het 
Voedingscentrum. 

Sius overlegt hierover met de cliëntenraad.

Gebruikelijke eten en drinken 
Wil je naast het normale eten en drinken nog meer 
eten en drinken? Dan zijn de kosten hiervan voor jou. 
Daarbij gaat het bijvoorbeeld om extra drinken, 
snacks of alcoholische dranken.

Medisch noodzakelijk dieet 
Sius zorgt voor een dieet dat medisch nodig is. Dit 
betekent een dieet dat nodig is omdat je ziekte of 
aandoening hebt. Dit is dan in opdracht van een 
medisch specialist. Bijvoorbeeld een zoutarm dieet  
of een eiwitrijk dieet.

Sius betaalt ook dieetproducten die je medisch gezien 
nodig hebt als je zorgverzekeraar die niet vergoedt. 
Bijvoorbeeld vloeibare voeding.

Voeding vanwege geloofsovertuiging
Wanneer er vanuit geloofsovertuiging regels zijn over 
voeding, brengt Sius je hiervoor niets rekening.

Andere persoonlijke wensen
Sius is niet verplicht aan je persoonlijke wensen te 
voldoen, maar mag dit wel. De kosten hiervan zijn wel 
voor je eigen rekening.

Eten en drinken

Wonen 
met behandeling
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Wat betaalt Sius? Wat betaal je zelf?

Douchen, haarverzorging en aankleden 
Kun je dit niet of niet meer zelf? Dan regelt Sius dat je 
geholpen wordt.

Heb je begeleiding nodig bij een bezoek aan de 
kapper? Dan probeert Sius iemand mee te laten gaan. 
De volgorde hiervoor is: verwant, vrijwilliger, 
medewerker (alleen als het haalbaar is binnen de 
dienst). Hiervoor brengen we geen kosten in rekening.

Douchen, haarverzorging en aankleden 
Een bezoek aan de kapper regel je zelf en betaal  
je zelf.

Voetverzorging algemeen 
Kun je door ziekte, aandoening of ouderdom niet 
meer zelf je nagels knippen? Dan laat Sius dat doen 
door een verzorgende of pedicure. De kosten voor 
deze verzorging zijn voor rekening van Sius.

Voetverzorging algemeen 
Heeft de voetverzorging niets te maken heeft met ziekte, 
een aandoening, of ouderdom? Dan is dit voor je eigen 
rekening. Denk daarbij aan het weghalen van likdoorns  
en eelt of het lakken van je nagels.

Specialistische voetverzorging 
Hebben je voeten door suikerziekte specialistische zorg 
nodig? Zoals voetcontrole, voetonderzoek en 
behandeling van huid- en nagelproblemen? Dan kan een 
arts, een gespecialiseerde pedicure of podotherapeut 
deze behandeling geven. De kosten hiervoor kun je 
terugvragen bij je zorgverzekeraar. Het kan wel zijn dat  
je hiervoor een eigen bijdrage moet betalen. 

Informeer bij je zorgverzekeraar over wat je 
zorgverzekering wel of niet betaalt.

Verzorgingsproducten 
Sius betaalt alle algemene verzorgingsproducten die 
met je zorg te maken hebben. Dit zijn bijvoorbeeld 
handschoenen, natte doekjes en toiletpapier.

Verzorgingsproducten 
Je betaalt zelf je persoonlijke verzorgingsproducten  
zoals shampoo, zeep, scheerschuim tandpasta etc.

Persoonlijke verzorging
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Wat betaalt Sius? Wat betaal je zelf?

Overige artikelen in verband met 
hygiëne 
Sius betaalt de kosten voor speciale washandjes, 
incontinentiemateriaal enzovoort.

Wassen, drogen en strijken van  
kleding, beddengoed, handdoeken  
en washandjes 
Sius betaalt de kosten voor het wassen van kleding 
die van Sius is. Denk daarbij aan krabpakken en 
scheurpakken.

Sius betaalt ook de kosten van het wassen, drogen  
en strijken van beddengoed, handdoeken en 
washandjes dat van Sius is.

Heb je een begeleidingsdoel om te leren wassen?  
Dan brengen we geen bedrag in hoef je hiervoor  
niet te betalen. Dit kan maximaal één jaar.

Neem je hulp bij het wassen van Sius af? Dan  
vergoedt Sius eventueel verwassen kleding.

Wassen, drogen en strijken van  
kleding, beddengoed, handdoeken  
en washandjes 
Je betaalt zelf de kosten voor het wassen, drogen  
en strijken van je eigen kleding, beddengoed, 
handdoeken en washandjes. 

Je kunt met Sius afspraken maken over het verzorgen 
van je was. 

Je betaalt hiervoor een vaste eigen bijdrage per 
maand. De hoogte hiervan is afhankelijk van de hulp 
die je wilt. Voor de tarieven zie bijlage 1, Tarievenlijst.

Persoonlijke verzorging

Wonen 
met behandeling
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Wat betaalt Sius? Wat betaal je zelf?

Bezoek aan arts, therapeut of specialist 
Kun je voor normale medische zorg niet alleen naar een  
arts of therapeut? Dan zorgt Sius ervoor dat je begeleiding 
krijgt. Dit is omdat je bijvoorbeeld niet meer kunt 
onthouden wat er tegen je wordt gezegd. Vaak vraagt Sius 
de hulp van familie. Maar familie is niet verplicht om mee  
te helpen. De afspraken hierover staan in het zorgdossier. 

Sius doet zijn best om iemand uit het netwerk van de cliënt  
in te schakelen. Lukt dit niet? Dan gaat een begeleider van 
Sius met je mee. Dan regelt Sius dit zoveel mogelijk binnen 
de normale dienst.

Bezoek aan arts, therapeut of specialist 
Kun je alleen naar een specialist of therapeut?  
Maar heb je moeite met het uittrekken en aantrekken van 
kleding of schoenen? Dan moet iemand je even helpen bij 
de specialist of therapeut. Je hoeft hiervoor niets te betalen. 
Sius hoeft hiervoor ook niemand met je mee te sturen.

Vervoer naar arts, therapeut of  
specialist 
Heb je voor het bezoek aan je arts, therapeut of specialist 
vervoer nodig? Dan regelt Sius dit. De kosten hiervoor zijn 
voor Sius of je zorgverzekeraar.

Vervoer naar arts, therapeut of  
specialist
Gaat een begeleider of vrijwilliger met je mee in zijn of haar 
eigen auto? Dan vraagt de begeleider of vrijwilliger de 
kosten hiervoor terug aan Sius. Zij mogen niet rechtstreeks 
met je afrekenen.

Begeleiding naar sociale activiteiten 
Doe je soms een beroep op een begeleider van Sius?  
Dan brengen we geen kosten in rekening.

Begeleiding naar sociale activiteiten
Je regelt dit zelf met je netwerk of een vrijwilliger.

Begeleiding naar sociale activiteiten 
Je regelt dit zelf met je netwerk of een vrijwilliger.
De gemeente heeft vanuit de Wmo vervoer geregeld binnen 
de regio. De gemeente bepaalt wanneer vervoer naar 
sociale activiteiten wordt vergoed. Valys maakt sociaal 
vervoer buiten de regio mogelijk (www.valys.nl).

Gaat een begeleider of vrijwilliger met je mee in zijn of haar 
eigen auto? Dan vraagt de begeleider of vrijwilliger de 
kosten hiervoor terug aan Sius. Zij mogen niet rechtstreeks 
met je afrekenen.

Hulp buiten de instelling 
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Wat betaalt Sius? Wat betaal je zelf?

Ontspanning 
Sius zorgt voor ontspanning via Perron 8. Deze 
activiteiten zijn afhankelijk van de mogelijkheden  
van de cliënten.

Ontspanning 
Organiseert Perron 8 uitstapjes? Dan kun je hieraan 
meedoen. Je bent dit niet verplicht. Ga je met een 
uitstapje mee? Dan betaal je een eigen bijdrage. De 
eigen bijdrage kan verschillen en is afhankelijk van  
het uitstapje of de activiteit.

Groepsactiviteiten 
Teams organiseren met enige regelmaat een 
groepsactiviteit. De kosten van de begeleidingsuren 
zijn voor rekening van Sius.

Groepsactiviteiten 
Je kunt hieraan deelnemen. Je bent dit niet verplicht. 
De kosten van dit uitje voor de begeleiding, worden 
verdeeld over alle deelnemers. Dit is inclusief de 
kosten voor de activiteit.

Vakanties 
Sius mag voor cliënten een vakantie organiseren.  
Sius is dit niet verplicht.

Vakanties 
Organiseert Sius de vakantie? Dan vraagt Sius alleen 
een vergoeding voor alle extra kosten. Bijvoorbeeld 
voor reizen, verblijf, eten, drinken, entreegeld en extra 
begeleiding. Extra kosten zijn kosten die bovenop de 
normale kosten van Sius komen.

Ontspanning en vakantie

Wonen 
met behandeling
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Wat betaalt Sius? Wat betaal je zelf?

Hulpmiddelen voor algemeen gebruik 
en in verband met werk personeel 
Sius heeft bepaalde hulpmiddelen om goede zorg  
te kunnen geven aan cliënten. Maar ook om het werk 
voor het personeel makkelijker te maken. Denk 
daarbij aan (mobiele) tilliften, hoog/laagbedden, 
rolstoelen en domotica. De kosten hiervoor zijn  
voor Sius.

Individueel aangepaste rolstoel
Heb je een rolstoel nodig die op maat voor jou is 
gemaakt? Dan verzorgt Sius de aanschaf en het 
onderhoud hiervan.

Orthopedische schoenen
Heb je orthopedische schoenen nodig? Dan verzorgt 
Sius de aanschaf hiervan.

Brillen
De aanschaf van een bril is voor je eigen rekening. 
Het kan zijn dat je zorgverzekeraar een deel vergoedt.

Hulpmiddelen 
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Wat betaalt Sius? Wat betaal je zelf?

Paramedici
Sius betaalt de kosten voor fysiotherapie, logopedie, 
ergotherapie, diëtisten en psychologen.

Paramedici
Horen de kosten niet bij je beperking? Dan zijn ze voor 
je eigen rekening. Het kan zijn dat je zorgverzekeraar 
een deel vergoedt.

Paramedici
Sius betaalt de kosten voor de huisarts.

Tandarts
Je kunt niet onbeperkt gebruik maken van 
tandheelkundige zorg door de tandarts. Dit betekent 
dat er behandelingen zijn die niet vergoed worden. 
Hiervoor moet je contact opnemen met het 
zorgkantoor. Je bespreekt dan met hen de  
vergoeding van deze kosten.

Wel of geen aanvullende verzekering voor de 
tandarts? Dat is je eigen keuze of die van je 
vertegenwoordiger.

De tandarts vraagt het geld zelf terug aan het 
zorgkantoor.

Medicijnen
Sius betaalt de kosten voor medicijnen.

Homeopathische middelen
Maak je gebruik van homeopathische middelen?  
Dan zijn deze kosten voor je eigen rekening. Het kan 
zijn dat je zorgverzekeraar een deel vergoedt.

Overige producten en diensten

Wonen 
met behandeling



Wie betaalt wat?  - Wonen met behandeling 29

Wat betaalt Sius? Wat betaal je zelf?

Administratiekosten
Sius betaalt de administratiekosten die te maken 
hebben met het leveren van zorg.

Administratiekosten
Overige administratiekosten betaal je zelf. Sius kan de 
belastingaangifte voor je verzorgen. Hiervoor betaal je 
een eigen bijdrage. Zie hiervoor bijlage 1, Tarievenlijst.

Laatste zorg na overlijden
Je nabestaanden of je uitvaartverzekering betalen  
de kosten van de laatste verzorging na overlijden.

Heeft de begeleiding van Sius de laatste verzorging 
gedaan? Dan brengt Sius de loonkosten in rekening. 
Voor het uurtarief zie bijlage 1, Tarievenlijst.

De nabestaanden zorgen voor het leegruimen van het 
appartement of de kamer. Regelt Sius dit? Dan brengt 
Sius de kosten hiervoor in rekening bij de 
nabestaanden. Zijn er geen nabestaanden? Dan 
brengt Sius de kosten in rekening ten laste van de 
eventuele nalatenschap.

Sius probeert het appartement of de kamer binnen 4 
dagen na de uitvaart leeg te ruimen.
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Onderwerp Waarvoor betaal ik? Hoeveel betaal ik?

Uurtarief begeleider Verhuizing, laatste verzorging.  € 25,00 per uur

Verzekeringen WA- en inboedelverzekering. € 5,00 per maand

Schade aan derden  
(WA-verzekering) eigen risico.

€ 0,00 per gebeurtenis

Schade aan je inboedel 
(inboedelverzekering) eigen risico.

€ 150,00 per gebeurtenis

Wassen Optie A 
Je hebt zelf een wasmachine en verzorgt 
zelf de was.

€ 0,00 per maand

Optie B 
Je maakt gebruik van de wasmachine van 
het team en verzorgt zelf de was.

€ 10,00 per maand

Optie C 
Je hebt zelf een wasmachine en hebt hulp 
bij het wassen van de begeleiding.

€ 20,00 per maand

Optie D 
Sius verzorgt je was in apparatuur van Sius.

€ 30,00 per maand

Administratieve 
ondersteuning

Invullen aangifte belastingdienst. € 25,00 per aangifte

Bijlage 1 – Tarievenlijst aanvullende diensten

Wonen 
met behandeling
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Bijlage 2 – Overeenkomst aanvullende diensten

Naam cliënt  ...................................................................................................................................................................................................................................

Adres  ...................................................................................................................................................................................................................................

Postcode, woonplaats  ...................................................................................................................................................................................................................................

IBAN-rekeningnummer  ...................................................................................................................................................................................................................................

hierna te noemen ‘cliënt’, komt met Sius de afname van de volgende aanvullende diensten overeen. 

Aanvullende dienst Kosten per maand (€) 
prijspeil 1-10-2018

Aankruisen indien  
van toepassing

Inboedel en WA-verzekering € 5,00 

Wasverzorging
• Optie A
• Optie B
• Optie C
• Optie D

€ 0,00
€ 10,00
€ 20,00
€ 30,00









Kosten collectief abonnement telefoon 
en/of televisie (indien van toepassing  
voor de locatie).

Geen vast bedrag 

Incidentele kosten Geen vast bedrag 

Betaling 
Cliënt machtigt hierbij Sius om maandelijks op de 15e van de maand de kosten voor de 
afgenomen aanvullendae diensten van zijn of haar IBAN-rekening af te schrijven.

Wonen 
met behandeling
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Voorwaarden 
Deze overeenkomst maakt onlosmakelijk onderdeel uit van de Ondersteuningsovereenkomst  
die is gesloten tussen cliënt en Sius. Naast de bijbehorende algemene voorwaarden zijn de 
volgende bijzondere voorwaarden van toepassing:

1.   Deze overeenkomst gaat in op de eerste van de maand volgend op de maand waarin de 
overeenkomst is ondertekend.

2.  Deze overeenkomst is maandelijks door beide partijen opzegbaar, met dien verstande dat 
de overeenkomst eindigt op laatste dag van de maand volgend op de maand waarin de 
opzegging heeft plaatsgevonden.

3.   Indien tarieven worden aangepast blijft een eventuele machtiging onverminderd van 
toepassing.

4.  Indien een incasso niet succesvol is, stelt Sius cliënt per omgaande op de hoogte. Cliënt 
draagt binnen 14 dagen zorg voor betaling van het openstaande bedrag. Indien betaling 
achterwege blijft is Sius gerechtigd de levering van de aanvullende diensten op te schorten.

Aldus overeengekomen en opgemaakt,

Plaats  ..................................................................................................................

Datum  ..................................................................................................................

Handtekening zorgvrager 

Plaats  ..................................................................................................................

Datum  ..................................................................................................................

Handtekening zorgaanbieder

De heer J.H.M. Poortier MBA

Bestuurder


