Tarieven dienstverleningen Zorgcentrum Aelsmeer
Logeerkamer aanleunwoningen voor bezoekers per nacht:
Maximaal drie nachten, aanmelden hiervoor bij de receptie van Zorgcentrum Aelsmeer

€ 50,00

Verlengen gebruik appartement vanaf 8e dag na vertrek of overlijden per dag:
Reiniging vlekken in vloerbedekking op basis offerte
Het aanbrengen van kledingmerken (nieuwe bewoner) inclusief 100 merkjes
Merken nieuwe kleding bewoner prijs van de wasmerkjes

€ 150,00
€ ………..
€ 77,50

Vergaderruimte gezelschap in overleg te boeken
Koffie/Thee
Activiteit in grote zaal door derden:
Koffie/Thee
Waskosten per maand
Logeerbed bijplaatsen op de kamer
Behangen kamer nieuwe bewoner
Behangen kamer op verzoek bewoner
Sleutel appartement bij verlies
Verlies van halsmelder
Kabelgeld

per dagdeel
per persoon
per persoon
1 persoon
2 personen
per nacht
Incl. behang
€ 25,00 + € 10,00 administratiekosten
€ 250,00 = € 10,00 administratiekosten

Prijzen Horeca

Gastmaaltijden op kamer of in restaurant
Gebruikmaken van broodwagenvoorziening; incl. fruit en zuivel
Maaltijden verstrekt aan medewerkers
Koffie/Thee tijdens condoleren [op nacalculatie]

(prijs per dag)
(tijdens werktijd)
p.p.

€ 25,00
€ 1,25
€ 125,00
€ 1,25
€ 50,00
€ 75,00
€ 5,00
Service
€ 725,00
€ 35,00
€ 260,00
€ 10,50

€ 9,00
€ 3,50
€ 5,00
€ 1,25

Verjaardag
Indien gewenst is een traktatie mogelijk wanneer er minimaal 1 week tevoren besteld is bij de receptie.
Daarna in overleg met keuken.
Traktatie
Onderstaande prijzen gelden voor traktatie aan alle bewoners en personeel. (150 personen)
Plakje cake
Boterkoek
Slagroomsoesjes
2 stuks p.p.
Gevulde koek
Dagprijs
Appeltaart
per stuk
Cake Petit Fours
per stuk

€ 45,00
€ 60,00
€ 45,00
€ 1,35
€ 1,75

In het weekeind zijn er beduidend minder bewoners op de koffie en worden
zij door het Zorgcentrum al getrakteerd op een lekkere versnapering.
Wij raden dan ook aan om de traktatie op een doordeweekse dag te boeken.
Verjaardag maaltijd
Op de verjaardag van de bewoner mogen er twee gasten gratis mee-eten. Daarboven
Gastmaaltijd bij de bewoner op de kamer
’s Middags gezamenlijk de verjaardag maaltijd gebruiken? Dit is mogelijk na overleg en
alleen tijdens de openingstijden van het restaurant.

p.p.
p.p.

€ 9,00
€ 9,00

Verjaardagen vieren in restaurant. (Een gedeelte van de grote zaal)
Na overleg met betrokken afdelingshoofd en receptie.
Bijdrage in de schoonmaak en onderhoudskosten
Verjaardagen gevierd in restaurant Koffie/Thee

€ 35,00
p.p. € 1,25

Verjaardagen gevierd in restaurant
• fris
per fles € 2,50
• bier
per flesje € 1,75
• wijn (wit en rood)
per fles € 7,50
• sap (druiven, sinaasappel en appelsap)
€ 1.75
Koud bittergarnituur minimaal 5 personen
• Basis (kaas, palingworst, ossenworst, asperge ham, Italiaanse gehaktballetje)
p.p. € 5,25
• Luxe (basis + gevuld ei, 3 maal stokbroodje met garnituur)
p.p € 10,50
• Warme frituur hapjes (minimaal 5 personen, 6 hapjes p.p.]
p.p. € 7,25
Bestaat uit: o.a. nasihapje, bami hapje, bitterbal, mini kaassouffle, kleine frikadel, kipnuggets)
Lunch bestellen
Mogelijk na overleg met de keuken.
(Belegde broodjes, koffie, Thee, melk/karnemelk enz.)
Alleen tijdens openingstijden keuken. Alles wordt klaargezet in koeling keuken.
Prijs in overleg.

