Ideeën
Mist u een activiteit in onze lijst?
Laat het ons weten. Wellicht kunnen we
deze toevoegen. Ook andere ideeën en
opmerkingen horen we graag.

SERVICEPAKKET

Zorgplein Maaswaarden levert
maatwerk op het gebied van wonen,
zorg en welzijn.
De kwaliteit van het leven staat bij
ons hoog in het vaandel. Wij maken
graag samen met u afspraken over
de daarbij passende ondersteuning

Bel: 0416 – 698400
E-mail: info@maaswaarden.nl
Website: www.maaswaarden.nl

Zorgplein Maaswaarden is een gecertificeerde organisatie die u hulp kan
bieden als u niet meer voor uzelf kunt
zorgen vanwege ouderdom, handicap,
langdurige of kortstondige ziekte.

Activiteiten
Bij Zorgplein Maaswaarden kunt u ook
deelnemen aan allerlei activiteiten.
Hierbij kunt u denken aan filmavonden,
bingo, cursussen, bustochten, vakanties,
inloopmiddagen, etc.

Diensten
Zorgplein Maaswaarden biedt in haar
servicepakket de volgende diensten aan:
 Bibliotheekservice
 Catering voor feesten en partijen
 Restaurantvoorziening
 Maaltijdservice thuis
 Was- en linnenverzorging
 Winkelvoorziening

Wat kost dit nu?
Activiteiten en diensten verschillen in prijs
van gratis diensten tot betaalde diensten.
Dit is afhankelijk van afstand, tijdsinvestering en keuze van het product of de dienst.
Voor maaltijden betaalt u bijvoorbeeld
wel, de toegang tot de bingo is
daarentegen gratis.
De prijs voor een dienst of product is
redelijk en op maat.

Voor wie is het servicepakket
bedoeld?
U hebt bijvoorbeeld de volgende vragen:
 Mijn huis is te klein voor een
feestje, waar kan ik heen?
 Waar kan ik lekker eten voor een
redelijke prijs?
 Mijn familie woont ver weg, wie
kan mijn was doen?

Onderwerp

Prijs per dienst

Activiteiten

Afhankelijk van de
activiteit

Alarmopvolging bij
zorgalarmering van Pro
Seniore Alarmering

€ 56,-/uur met een
minimum van een
half uur

Bibliotheek

Gratis

Catering

Volgens prijslijst

Maaltijd

Volgens menukaart

Maaltijdservice thuis,
met en zonder indicatie

Conform tarieven

(Huishoudelijke) verzorging, verpleging en/ of
begeleiding, niet gedekt
door een indicatie

Conform tarieven

Was- en linnenverzorging

Volgens prijslijst

