Als huurder bij DrieGasthuizenGroep biedt Extra Services u een aantal aanvullende diensten waar u
naar behoefte gebruik van kunt maken. Hieronder treft u een overzicht van alle diensten en de
bijbehorende prijzen. De meeste diensten worden rechtstreeks aangeboden door Extra Services. U
ontvangt hiervoor een maandelijkse rekening van ons. Sommige diensten worden door onze
geselecteerde partners uitgevoerd. In dat geval ontvangt u de rekening rechtstreeks van deze partner.
In de onderstaande tabel kunt u precies aangeven van welke dienst u gebruik wilt maken. U kunt uw
wens aangeven door het omcirkelen van JA, NEE of NVT. Bijgaand treft u ook een machtigingsformulier
aan.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons KlantContactCentrum via 026 354 9415 of
klantcontactcentrum@driegasthuizengroep.nl
Extra Services, Huren met zorg
A Appartement of kamer
Klusjesman
Hulp bij verhuizen
Schoonmaak volgens werkprogramma:
• Extra schoonmaak
• Shamponeren vloerbedekking
• Wassen vitrage
Arrangementen:
• Anthonie arrangement*

Prijslijst
JA / NEE
JA / NEE

€ 40,00 per uur
Prijs op aanvraag bij www.mutatiezaken.nl

JA / NEE
JA / NEE
JA / NEE

€ 35,00 per uur
Prijs op aanvraag bij schoonmaakbedrijf
Prijs op aanvraag bij schoonmaakbedrijf

JA / NEE

€ 320,00 per maand

JA / NEE

€ 410,00 per maand

JA / NEE

€ 525,00 per maand

JA / NEE

€ 310,00 per maand

*Niet mogelijk op Westerkade en Heijendaal

•

Catharina arrangement*

*Niet mogelijk op Westerkade en Heijendaal

•

Gasthuis arrangement*

*Niet mogelijk op Westerkade en Heijendaal

•

Kade arrangement*

*Alleen mogelijk op Westerkade

B Eten en drinken
Winkel: op rekening inkopen doen*

JA / NEE / NVT Zie prijzen winkel

*Alleen mogelijk op Paasberg, Klingelpoort en
Drie Gasthuizen

Warme maaltijd:
• Maaltijd in huiskamer*

JA / NEE / NVT € 5,50 per maaltijd

*Alleen mogelijk op Westerkade

• Maaltijd in Brasserie/ Restaurant*

JA / NEE / NVT € 8,95 per maaltijd

*Alleen mogelijk op Paasberg, Klingelpoort en
Drie Gasthuizen

• Maaltijd op appartement
(Maaltijdbox)

JA / NEE

5-maaltijdenbox voor € 35,- en
7-maaltijdenbox voor €40,-

Koffie abonnement (onbeperkt koffie)

JA / NEE

€ 15,00 per maand

C Verzorging
Wassen van kleding
Merken van kleding (bij inhuizing)

JA / NEE
JA / NEE

Kosten per stuk, zie prijslijst Synergy Health
Zie prijslijst Synergy Health

Diensten kledingverzorging:
• Stomerij / verstellen / strijken
Linnenpakket
Bed opmaak service (alleen in
combinatie met linnenpakket)
D Ontspanning en vakantie
Rolstoelbus

JA / NEE
JA / NEE
JA / NEE
JA / NEE

Zie prijslijst Synergy Health
Prijzen WASTO
€ 42,50 per maand
€ 7,50 per keer

JA / NEE

€ 0,60 per km met een starttarief van € 3,50
(dagdeel) of € 7,50 (hele dag)

Catering
Logeren voor gasten*

JA / NEE
JA / NEE

Kosten in rekening gebracht door cateraar
€ 35,00 p.n l/o

JA / NEE

€ 65,00 p.p.p.n

Huurprijs (vergader)ruimte

JA / NEE

Vanaf € 15,00 per dagdeel

E Overige producten en diensten
Kopiëren

JA / NEE

€ 0,20 per zwart-wit kopie
€ 0,50 per kleuren kopie

Machtiging incasso

JA / NEE

Administratiekosten indien geen machtiging

*Alleen mogelijk op Drie Gasthuizen

Logeren volpension*
*Alleen mogelijk op Drie Gasthuizen en
Paasberg

Invullen gegevens
Naam cliënt:
Locatie:
Appartementnummer:

**Typefouten voorbehouden. Aan de prijslijst kunnen geen rechten worden ontleend.
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