Prijslijst BeActive B.V. 2018

Kortdurend verblijf/begeleiding groep weekendopvang van vrijdag t/m zondag
Vaste weekendopvang
48 uur x €10,75 =
€ 516,00
Flexibele weekendopvang
48 uur x €12,25 =
€ 588,00
Themaweekenden
48 uur x €12,25 =
€ 588,00
Vakantieopvang 5 dagen
Eemhof basis maandag t/m vrijdag
Eemhof extra maandag t/m vrijdag
Sneeuwweek maandag t/m vrijdag
Survival maandag t/m vrijdag
Stedentrip maandag t/m vrijdag

92 uur x €9,25 =
92 uur x €9,90 =
97 uur x €9,90 =
97 uur x €9,90 =
97 uur x €9,90 =

€
€
€
€
€

Vakantieopvang 6 dagen
Eemhof basis zondag t/m vrijdag
Eemhof extra zondag t/m vrijdag

116 uur x €9,25 =
116 uur x €9,90 =

€ 1073,00
€ 1148,40

Oostvoorne basis zondag t/m vrijdag
Oostvoorne extra zondag t/m vrijdag

120 uur x €6,15 =
120 uur x €7,90 =

€ 738,00
€ 948,00

Survival zondag t/m vrijdag
116 uur x €9,90 =
Duinrell Wassenaar zondag t/m vrijdag 116 uur x €9.90 =

€ 1148,40
€ 1148,40

Vakantieopvang 10 dagen
Surfen in Frankrijk
Sneeuwweek Oostenrijk/Frankrijk

168 uur x € 9,90 =
168 uur x € 9,90 =

€ 1663,20
€ 1663,20

Overige activiteiten
Dagopvang weekend
Individuele begeleiding

12 uur x €12,50=
€45,- per uur

€ 150,00

851,00
910,80
960,30
960,30
960,30

Verder op de factuur
Eigen Bijdrage
Bij veel activiteiten wordt een wisselende eigen bijdrage gefactureerd. Dit bedrag is ter dekking voor niet aan
zorg gerelateerde kosten. De hoogte van de eigen bijdrage bedrag is afhankelijk van de activiteit.
Overige toeslagen op factuur
Afhankelijk van de activiteit kan het zo zijn, dat er extra toeslagen op een factuur staan. Als dit te maken heeft
met extra of intensievere begeleiding, dan staat dit omschreven als extra uren zorg. Alle overige toeslagen (een
fiets, een lakenpakket, schade, enz.) zijn kosten die niet te betalen zijn uit het PGB en staan ook specifiek
benoemd.

