KOSTEN VAN DEELNAME AAN DIENSTVERLENING
VAN STICHTING PLUSPUNT VOOR HET JAAR 2018

Product / dienst

Kosten

Hoe gaat de betaling
contant

factuur

incasso

Alarmering


Medische indicatie (via Huisarts)

o Verzekerd bij Z & Z, alleen de kosten voor
de aansluiting op de centrale

o Verzekerd bij andere maatschappijen


21,00



verschillend

Geen indicatie (noch medisch/noch sociaal)

o Verzekerd bij Z & Z
o Verzekerd bij andere maatschappijen


€

(per kwartaal)

Eenmalige aansluitkosten bij geen indicatie
N.B.:

€

23,00



(per maand)

verschillend



€ 110,00

-

Sociaal geïndiceerden, die aanvullend verzekerd zijn bij Z & Z, ontvangen eens
per halfjaar een gedeeltelijke restitutie over hun bijdrage.

-

De kosten van het plaatsen en verwijderen van moedersloten worden afzonderlijk
bij de deelnemers in rekening gebracht.

Creatieve clubs
 Iedere donderdagochtend
Dagprogramma
 Iedere dinsdag
 Wordt per maand verrekend
Klassieke muziekkring
 1e donderdagmiddag van de maand
Lunchcafé
 2e dinsdagmiddag van de maand
(aanmelden verplicht)

€

2,50

(per keer)

€



7,50



(per keer)

€

2,50

(per keer)

€

6,00



(per keer)



€



Muziek met een maatje


in de oneven weken op woensdagmiddag
(aanmelden gewenst, maar niet verplicht)

2,50

(per keer)

Op Stap Bus
 2e en 4e donderdag per maand; excl. consumptie
€

11,00

(per keer)



Product / dienst

Kosten

Hoe gaat de betaling
contant

factuur

Pluspunt Actief


Lidmaatschap van Pluspunt Actief








Excursieclub

€



Per club:

Fietsclub
Museumclub

10,00

(eenmalig)

€

12,50



Nordic Walkingclub
Scootmobielclub
Wandelclub
N.B.:

-

De lidmaatschapsprijzen zijn per kalenderjaar en exclusief consumpties, entreegelden en
vervoerskosten.

Pluspunt College


Laatste donderdagmiddag van de maand

Praktische Hulpverlening
 Begeleiding naar dokter/ziekenhuis (excl. vervoer)
 Boodschappen doen / Samen winkelen
 Hulp bij (eenvoudige) computerproblemen
 Rolstoel duwen / samen wandelen
 Klein klusje (exclusief materiaalkosten)
 Hulp Belastingaangifte

€
3,00
(per keer)



gratis
gratis
€ 5,00
gratis
€ 5,00
€ 12,50



Sport en Bewegen








Chi Kung
Koersbal
Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO)
Sportgroep De Does
Sportgroepen Pluspunt
Tai Chi
Volksdansen
N.B.:



-

€
€
€
€
€
€
€









205,00
100,00
138,00
178,00
142,50
205,00
127,50

Deze lidmaatschapsprijzen zijn per kalenderjaar.

Sjoelen bij buurtvereniging Zijlkwartier

€

3,00

(per keer)



incasso

Tafeltje Dek Je
 Koelverse maaltijden



Diepvries maaltijden

voorgerecht
hoofdgerecht v.a.
salade
nagerecht

€
€
€
€

voorgerecht
hoofdgerecht v.a.
nagerecht

€
€
€

1,10
6,50(*)
1,10
0,85
9,60 ( = 6 stuks)
6,40 ( per stuk **)
14,40 ( = 12 stuks)









(*) min. 2 hoofdgerechten per keer bestellen
(**) 6 hoofdgerechten per keer bestellen
N.B.:

-

Voor deelnemers uit Leiderdorp is een inkomensafhankelijke vergoeding mogelijk in het kader van
het minimabeleid / ABW+.
Een magnetron is te huur (max. 3 maanden) à € 5,00 per maand.

Product / dienst

Kosten

Hoe gaat de betaling
contant

factuur

incasso

Telefooncirkel


gratis

Deelname gratis; exclusief de telefoonkosten

Thema-ochtend
 3e woensdagochtend van de maand

€

2,50
(per keer)

Verhuur
 Vergaderzaal (per dagdeel)
 Vergaderzaal (per uur)
 Grote zaal (per dagdeel)
 Grote zaal (per uur)
 Gebruik apparatuur grote zaal (per keer)
 Per consumptie koffie / thee
Winterfilm
 3e donderdagmiddag van de maand
(september t/m april)

€
€
€
€
€
€
€









60,00
17,50
75,00
17,50
21,00
1,00
3,00
(per keer)
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