Steekkaart | WZC Ter Melle (prijzen vanaf 1/01/2019)
Standaardkamer

€ 48,82 per dag

Grote kamer

€ 54,58 per dag

Zorgstudio

€ 59,60 per dag

Inbegrepen in de dagprijs zijn: de kosten voor kamerbewoning, verzorging en
verzorgingsmateriaal, maaltijden, de brandverzekering en de verzekering
burgerlijke aansprakelijkheid gezin, de vrijetijdsbesteding en de
gemeenschappelijke diensten van het huis (verwarming, elektriciteit en
onderhoud), tv-kabelaansluiting, zeep, tandpasta, basisshampoo en flessen
water op de kamer. Bedlinnen, handdoeken en washandjes worden voorzien door
de instelling (ook gewassen door de instelling).
Afwezigheidskorting: € 4,64
Korting bij verblijf partner in Ter Melle 15% op de dagprijs
De voornaamste supplementen zijn:
Kosten gezondheidszorgen (medicatie, dokter, ziekenhuisrekeningen,…)
Drank buiten de maaltijden (andere dan water)
Was van kledij (aanrekening per kledingstuk, lijst ter inzage aan het onthaal)
Supplement niet-inwoner groot-Kortrijk
€ 2,48 per dag
Nieuwkuis (marktprijzen)
Kapper (prijzen ter inzage aan het kapsalon)
Voetverzorging (€ 16,50)
Koelkast door WZC in bruikleen gegeven (€ 0,30 per dag)
Naamlintjes € 13,50 voor 100 stuks (ingeval je zelf instaat voor de was)
Kost per te tekenen kledijstuk door wasserij 0,509€
Waarborg waszakjes 40,49€ (5x 8,098€)
Prijs middagmaal familie/vrienden € 8, € 5,50 of € 1 (standaard, sociaal tarief of
voorkeurstarief)
Prijs tas soep familie/vrienden € 1
AANDACHT!
▪ Omwille van de brandveiligheid zijn enkel nog tv’s met LCD-, LED- of
plasmatechnologie toegelaten.
▪ Bewoners die intekenen op digitale tv dienen dit te melden aan het onthaal of
de opnameverantwoordelijke. Dit om te vermijden dat de tv-distributiekosten
dubbel betaald worden.

Wat brengt de bewoner mee bij opname?
Hieronder vind je een indicatieve opsomming van persoonlijk materiaal. De
aangegeven aantallen zijn gemiddelden.
zakdoeken (10 stuks)
kousen (10 paar)
nylonkousen (best wegwerp)
ondergoed (10 stuks)
onderhemden (10 stuks)
slaapkleedjes/pyjama’s (10 stuks)
broeken, rokken, kleedjes
bovenkledij
truien (zomer en winter)
kamerjas
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schoenen en pantoffels
tandverzorgingsmateriaal
scheergerief
kam en borstel
Geen handdoeken en washandjes – Geen bedlinnen
Zeep, shampoo en tandpasta mag je zelf meebrengen, maar je kan deze
producten ook gratis verkrijgen in het woonzorgcentrum. Ook een afvalemmer
met deksel is ter beschikking. Als je als familie zelf instaat voor de was breng
dan een afsluitbare wasmand mee.
Belangrijke opmerking:
Het woonzorgcentrum is niet verantwoordelijk voor schade toegebracht aan
kledij die niet machinewasbaar is (wollen truien, damart enz...). Zelfs al doet de
familie de was dan nog moet alles getekend zijn met de naam, voornaam en
het cijfer 1410. Kledij aangekocht tijdens het verblijf dien je te labelen alvorens
je die opbergt in je kleerkast. Verlies van gerief moet binnen de twee weken
gemeld worden aan de afdelingsverantwoordelijke. Latere meldingen zijn moeilijk
op te volgen.
Contactgegevens persoonlijke overtuiging
Katholieke eredienst: E.H. Wim Seynaeve, Pastoriestraat 1, 8501 Heule, 
056 35 17 39
Protestantse kerk: ds A. Knop, Soldatenstraat 5, 8880 Ledegem,  056 50 61
09
Lekenraadgevers: Mevr. E. Vandevelde, Veemarkt 43/11, 8500 Kortrijk,  056
22 00 92
huisvandeMens: Overleiestraat 15a, Kortrijk,  056 25 27 51
Een actuele lijst met contactgegevens van andere geloofsovertuigingen vind je
op: https://www.kortrijk.be/levensbeschouwing.

