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Zorgcentrum Aelsmeer
Molenpad 2
1431 BZ Aalsmeer
www.zorgcentrumaelsmeer.nl
tel. 0297-326050

VUL DEZE KAART IN EN GEEF HEM AF OP DE VOOR
U DICHTSTBIJZIJNDE LOCATIE:
RECEPTIE ZORGCENTRUM AELSMEER
THUISZORGKANTOOR DRIE KOLOMMEN
WIJKPUNT KUDELSTAART
ZCA - ARR - 1000 - IV- 2016

WIJKPUNT OOSTEINDE

&

ZORGKAART
Waar bieden wij zorg thuis?
Wij bieden zorg thuis in de gehele
gemeente Aalsmeer en voor
sommige arrangementen ook in
gemeente Uithoorn. Behalve deze
gewone thuiszorg zijn er enkele
complexen waar de zorg een meer
intensief karakter heeft, doordat
de medewerkers direct aanwezig
zijn in het complex. Dit zijn de
zorgwoningen bij Zorgcentrum
Aelsmeer en het complex
‘Mijnsheerlijckheid’ in het centrum
van Kudelstaart.
Zorgarrangement
Iedereen die zorg heeft van onze
organisaties ontvangt gratis het
tweemaandelijks tijdschrift ‘Voor
ons Allemael’ Bovendien kunt u dan
gebruik maken van de vele extra’s
die onze organisatie biedt. Voor
sommige van deze extra diensten
is een bescheiden vergoeding
verschuldigd. Door daarin keuzes
te maken kunt u uw eigen zorgarrangement samenstellen.
Interesse
Bent u geïnteresseerd in zo’n
zorgarrangement? Neem dan
contact op met de receptie van
Zorgcentrum Aelsmeer.
Telefoon: 0297 - 326050

UW ARRANGEMENT KEUZE:
Alarmering
Het zorgarrangement bestaat
behalve de thuiszorg en de extra
diensten waar u gebruik van kan
maken ook uit de mogelijkheid
om bij calamiteiten een beroep te
doen op onze medewerkers.
Er moet dan wel een alarmapparaat bij u thuis worden
aangesloten. Hierover is een
aparte brochure beschikbaar.
Kosten
Voor de huishoudelijke
verzorging betaalt u een eigen
bijdrage. Deze is afhankelijk van
uw inkomen. U krijgt de rekening
daarvoor van het Centraal
Administratie Kantoor (CAK).
Voor de overige diensten worden
de vergoedingen zoals aangegeven, geïnd door Zorgcentrum
Aelsmeer, bij voorkeur via een
eenmalige machtiging en als u
daar bezwaar tegen heeft op
rekening.

Persoonlijke verpleging, verzorging
& begeleiding
Hulp bij het wassen of douchen, aan- uitkleden,
het naar bed gaan. Het helpen bij het innemen van
uw medicatie, wondverzorging, etc.

via indicatie

Huishoudelijke hulp
bij het schoonmaken van uw woning of appartement.

via indicatie

Maaltijdservice via Tafeltje Dek Je
alleen hoofdmaaltijd €6,50

€ 9,00

Restaurant Zorgcentrum Aelsmeer
À la carte eten in ons gezellige restaurant.

€ 9,00

Wasservice
Merken kleding 100 stuks € 75,-. Machine wasbaar.

€ 39,50
per maand

Uitstapjes en vervoer op maat
Zie uw Magazine ‘Voor ons Allemael’,
per week wisselend programma.

Afhankelijk
van uitstapje

Vervoer op maat starttarief voor 5 km
Vanaf 5 tot 20 km € 0,50 per km voor bezoek arts,
tandarts, ziekenhuis, familie e.d. Vanaf 20 km
€0,25 per km. Begeleiding op verzoek.

€ 2,50
per 5 km

Klussendienst - eerste half uur incl. voorrijden
Elk half uur afgerond extra - € 7,50 excl. materiaal.
Personenalarmering
Alarmopvolging door professionele medewerkers
van Zorgcentrum Aelsmeer. Vergoeding afhankelijk
van uw verzekering en eventuele thuiszorg
Verpleging & Verzorging van Thuiszorg Aalsmeer.

€ 7,50
per ½ uur
vraag onze
folder

