Steekkaart | WZC De Weister (prijzen vanaf 15/01/2020)
Dagprijs eenpersoonskamer type B
Dagprijs zorgstudio
Supplement niet-inwoner groot-Kortrijk
Korting bij verblijf partner in De Weister

€ 57,50
€ 62,50
€ 2,48
15% op de dagprijs

Voetverzorging
€ 16,50
Supplement wassen persoonlijke kledij per dag
pakketwas
Kost per te tekenen kledijstuk door wasserij
€ 0,56
supplement koelkast instelling per dag
€ 0,30
Prijs middagmaal familie/vrienden
Standaardtarief
€ 8,00
Sociaal tarief
€ 5,50
Voorkeurstarief
€ 1,00
Zeep, shampoo en tandpasta zijn inbegrepen in de dagprijs, alsook water op de
kamer buiten de maaltijden en de aansluiting voor de TV.
Bewoners dienen zelf in te staan voor het aanvragen en betalen van
abonnementen voor digitale TV wanneer zij dit willen laten installeren.
Indien bewoners een telefoonaansluiting willen, dienen zij zelf een aansluiting
aan te vragen. Meer details te bekomen bij de sociale dienst.

AANDACHT!
 Omwille van de brandveiligheid zijn enkel nog tv’s met LCD-, LED- of
plasmatechnologie toegelaten. Gelieve hier rekening mee te houden. De TV
moet een energielabel hebben van minstens het type A+ Daarnaast moeten
ze ook DVB-C en AAC ondersteunen gezien de aansluiting voor digitale TV.
 Bewoners die intekenen op digitale tv abonnementen dienen dit te melden
aan het onthaal of de opnameverantwoordelijke. Dit om te vermijden dat de
tv-distributiekosten dubbel betaald worden.

Contactpersonen persoonlijke overtuiging
Voor contactgegevens, kan je terecht op de website van Stad Kortrijk:
www.kortrijk.be/levensbeschouwing
Uiteraard zijn wij steeds bereid om je te helpen om de gewenste gegevens te
vinden.

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 (10stuks)
Onderhemden (10 stuks)
Slaapkleedjes/ pyjama’s (10 stuks)
Broeken, rokken, kleedjes
Bovenkledij
Truien (zomer en winter)
Kamerjas
Jas en sjaal voor buiten
Schoenen en pantoffels
Tandverzorgingsmateriaal
Scheergerief
Kam en borstel
Geen handdoeken en washandjes – Geen bedlinnen
Zeep, shampoo en tandpasta mag je zelf meebrengen indien je graag je
vertrouwde merk gebruikt, maar je kan de basisproducten ook gratis verkrijgen
in het woon- en zorgcentrum.

BELANGRIJK!
Ook wanneer je zelf instaat voor het wassen van de persoonlijke kledij blijft het
noodzakelijk om de kledij toch te laten naamtekenen om verlies te vermijden.
De Weister laat de kledij door de wasserij tekenen en dit wordt verrekend via de
maandelijkse factuur. We vragen om de kledij liefst enkele dagen voor
opname binnen te brengen.
Nieuwe kledij tijdens het verblijf aangekocht, geef je altijd aan een personeelslid
van het eigen woonhuis af (niet ongetekend in de kast opbergen!) om verlies in
de was te voorkomen.
Het woonzorgcentrum is niet verantwoordelijk voor schade toegebracht aan
kledij die niet machinewasbaar is (wollen truien, damart, enz...).
Verlies van gerief moet binnen de twee weken gemeld worden aan de
afdelingsverantwoordelijke. Latere meldingen zijn moeilijk op te volgen.

