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Koffie en thee (t.b.v. externe bezoekers) 
Kopje koffie of thee          €     1,50 
Kan koffie of thee      (1 liter)    €     5,00 
        (1½ liter)   €     7,00 
Bonbons (20 stuks)          €     6,50 
Slagroomsoesjes       (2 stuks)   €     1,00 
Vers gebak       (per stuk)   €     2,50 
Plak cake       (per stuk)   €     0,75 
Gesorteerde luxe koek     (per stuk)   €     1,75 
 
Maaltijden 
Abonnement broodmaaltijd (bezorgd in Westerheem) 2 x per dag p.p./p.m.   € 144,00            

(incl. 3 x ei, 2 x fruit en 1 x snack per week) 
Broodmaaltijd normaal (brood, beleg, melk/karnemelk)     €     4,20 
Broodmaaltijd speciaal (bolletjes, beleg, melk/karnemelk)     €     5,40 
Broodmaaltijd de luxe (bolletjes, beleg, soep, fruit, melk/karnemelk)     €     7,30 
Snack                                                                                                                                €     1,50  
Portie bitterballen ( 8 stuks)          €     4,00 
Abonnement driemaal daags koffie/thee/koek   p.p./p.m.        €   57,50     
Warme maaltijd (3 gangen) (niet voor intramuraal en VPT)  p.p.   €     9,50      
Warme maaltijd, 5 bonnen (3 gangen)                €   46,50       
Themadiner en kerstdiner         €   12,00 
Kop soep           €     1,80 
Toetje         per stuk  €     1,20   
Bezorgkosten maaltijd (binnen 1 km rondom de Westerkim) per huis  €     3,00 
Belegd broodje (ham of kaas)     per stuk  €     1,50 
Broodje kroket           €     2,70 
Borg voor maaltijdkoffertje                          €   25.00 
 
Familiefeest/partijen 
Nootjes per schaaltje (voor +/- 4 personen)                  €     1,80    
Koud/warmbuffet (incl. gastdame, gebruik zaal en drankjes)   p.p.  €   42,00   
(vanaf 20 personen) 
3-Gangen diner (incl. gastdame, gebruik zaal en drankjes)  p.p.    €   42,00   
Hapjesschaal normaal (worst, kaas)    mogelijkheden en prijslijst bij receptie 
Hapjesschaal luxe (rolletje, kaas, worst, gevuld wrap)   mogelijkheden en prijslijst bij receptie 
Salade (huzaren, vis, pasta) + stokbrood met kruidenboter   p.p.  €     4,20 
(vanaf 10 personen) 
Consumpties (frisdrank)         €     1,80     
Consumpties (alcoholisch)         €     2,40 
 
Recreatie en ontspanning (voor extramurale cliënten)* 
Recreatie en ontspanning     p.p./p.m.   €   12.00  
  
* Dit betreft deelname aan de algemene welzijnsactiviteiten die binnen de Westerkim worden 
aangeboden aan alle cliënten. Daar waar ook  van  intramurale cliënten een eigen bijdrage aan een 
activiteit wordt gevraagd, geldt dit vanzelfsprekend ook voor extramurale cliënten. 
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Waskosten 
Persoonsgebonden was (lijfgoed) intramuraal  p.p./p.m.       €    99,00            
        echtpaar  €  132,00 
Wasverzorging (extramuraal) gehele was   p.p./p.m.       €  120,00            
        echtpaar  €  162,00 
   
Wasmerken 
Wasmerken, eenmalig bij het komen wonen  .   €  156,00     

Incl. 400 merkjes 
Wasmerken, eenmalig bij het komen wonen voor een echtpaar   €  240,00    

Incl. 600 merkjes 
Wasmerken bijbestellen en aanbrengen   per 40 stuks  €    31,50      
Vitrage of gordijnen wassen     per woning  €    33,50     
 
Televisie & Telefoon 
Digitale TV/Internetaansluiting  per maandelijkse incasso  €    41,00 
Vaste telefoonaansluiting   per maandelijkse incasso  €    17,50 
Nummerbehoud *    per maandelijkse incasso  €    14,50 
*. Nummerbehoud is alleen mogelijk voor telefoonnummers in de netregio 0528. Bij verhuizing naar de 
Westerkim dient tenminste 15 werkdagen vóór de verhuisdatum het telefoonnummer doorgegeven te worden 
aan de Westerkim. De Westerkim zorgt vervolgens dat het telefoonnummer op de verhuisdatum is overgezet 
naar het appartement.  

 
Inhuur dienstverlening 
Huishoudelijke hulp / schoonmaak appartement/kamer per uur   €    34,50           
Gastdame       per uur   €    34,50   
Klussendienst       per uur   €    43,50      
Vloerbedekking schoonmaken     per uur   €    43,50       
 
Lichaamsverzorging 
Pedicure prijslijst en reserveren via receptie1  zie openingstijden pedicuresalon 
Dameskapper prijslijst en reserveren via receptie  zie openingstijden kapsalon 
Herenkapper prijslijst en reserveren via receptie  zie openingstijden kapsalon 
 
(Zorg) na overlijden 
Laatste zorg na overlijden (doorgaans door 2 personen)    €  160,00 
Gebruik aula / condoleance ruimte2    per dag  €    80,00       
 
Verzorgen van uitvaart (rouwdienst/dankdienst) na overlijden 
Het voorbereiden en leiden van de dankdienst door één van de Geestelijk Verzorgers    
            op werkdagen  €  552,00     
        op zaterdag  €  588,00  
(WZC de Westerkim kan zelf niet als locatie voor een uitvaart dienen) 
 

Indien de dienst buiten een straal van 25 km van de Westerkim plaatsvindt worden de extra kilometers 
in rekening gebracht á € 0, 27 p/km. 
 
  

 
1 Alle noodzakelijke voetverzorging, met uitzondering van geneeskundige voetzorg, is te beschouwen als persoonlijke verzorging 
(PV). Dit vindt plaats door een medewerker, of de pedicure,  in opdracht van de Westerkim 
2 De Westerkim beschikt over 1 aula met een condoleanceruimte. Gebruik kan plaatsvinden op basis van beschikbaarheid. 
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Speciale gebruikskosten zalen 3 
Voor bewoners van de Westerkim en Westerheem wordt bij voor het gebruik van een zaal voor bijv. 
feestjes/condoleances een bijdrage gevraagd voor het in orde maken van de zaal (vooraf en na) en het 
gebruik van gebruiksartikelen. Dit is een bijdrage van € 75,00 per keer. 
 
Gebruikskosten zaal (zonder faciliteiten / voor derden) 
De Marke       per dagdeel   €   38,50   
De Marke       per dag   €   72,00    
Het Schippershuys                                                              per dagdeel                            €   38,50 
 
Allerlei 
Lamp (duurzaam) incl. vervangen    per stuk   €     8,00 
Batterijen  AA en AAA    per stuk    €     2,50 
Kopieën (bij receptie)     zwart per stuk   €     0,25 
       kleur per stuk   €     0,50 
Postzegels         tegen geldende waarde 
 
Sleutel / tag 
2e tag per appartement         €   10,00 
Nieuwe sleutel / tag (bij verlies)        €   20,00 
Niet inleveren tag / sleutel bij oplevering       €   10,00 
Brievenbus sleutel          Kostprijs    
Verlies gps of andere hulpmiddelen van de WK.      Kostprijs 
           
Dagbesteding privaat  
Per dagdeel  €   42,45 
Per dag  €   84,90  
 
Vervoer dagbesteding privaat 
binnen Hoogeveen  € 10,00 (max 10 km) 
buiten Hoogeveen  € 0,75 per km (bijv. 20 km x € 0,75 = € 15,00) 
 
Woontarieven buiten de reguliere mutatiedagen. 
Dit tarief wordt per dag berekend bij het langer aanhouden van een kamer (langer dan 7 dagen na 
overlijden), of bij niet tijdig komen wonen op een kamer (langer dan 6 dagen na oplevering). Ze 
gelden uitsluitend voor wonen binnen de Westerkim, niet voor de Westerheem.  
Op basis van landelijke Nza-gegevens (indicatie VV5) gaat het om het bedrag:      € 261,07
      
 
   

 
3 In beperkte mate bestaat de mogelijkheid om een zaal / ruimte te gebruiken voor een bepaalde privé aangelegenheid.  
Dit echter alleen wanneer er geen andere algemene bijeenkomsten en overleggen zijn. Vroegtijdige reservering is gewenst. 


