
TARIEVENLIJST WOON- EN LEEFKOSTEN PERSONEN MET PVB 

OF EIGEN MIDDELEN VZW EINDELIJK, PROJECTEN NAH VANAF 

2021 

WOONKOSTEN ‘T EIGENNEST 
Aanbieder Woonkost Forfaitair bedrag Obv Effectief gebruik 

Verplicht af te nemen 

bij de zorgaanbieder 

Bezettingsvergoeding 

tweeslaapkamerflat  

€ 838,31/dag  

Verblijfsvergoeding kortverblijf  € 24,01/nacht  

Optioneel af te 

nemen bij de 

zorgaanbieder 

Niet-overdekte parkeerplaats 

auto 

€ 32/maand  

Huur wellnessruimte  €5,25/uur 

WOONKOSTEN DAGCENTRUM EINDELIJK 
 

Aanbieder Woonkost Forfaitair bedrag Obv Effectief gebruik 

Verplicht af te nemen 

bij de zorgaanbieder 

Nutsvoorzieningen  + 

onderhoud infrastructuur 

 € 4,20/dag 

€ 3,15/halve dag 

€ 2,42/ambulante 

begeleiding (indien niet 

gekoppeld aan 

dagondersteuning) 

 

Wijzigingen in de tarifering van woon- en leefkosten worden besproken op het collectief overlegorgaan 

en vooraf gecommuniceerd aan de budgethouders met vermelding van de ingangsdatum van de 

wijziging. Indexaanpassing wordt jaarlijks op 1 januari doorgevoerd.  

 

  



LEEFKOSTEN ‘T EIGENNEST 
Aanbieder Leefkost Forfaitair bedrag Obv Effectief gebruik 

Verplicht af te 

nemen bij de 

zorgaanbieder 

Leefkosten bij Kortverblijf 

(internet, tv, afval, poets, 

verbruiksmaterialen) 

€ 5,07/dag  

Internet (wifinetwerk) € 16,16/maand  

Ophaling en transport afval € 16,16/maand  

Optioneel af te 

nemen bij de 

zorgaanbieder 

Begeleide broodmaaltijden 

voor personen met 

slikstoornissen (enkel na 

toestemming van de 

organisatie) 

 € 1,81/maaltijd (*) 

Warme maaltijd  €5,90/maaltijd (*) 

Collectief vervoer van en 

naar externe activiteit 

 Kostprijs voor de beladen km’s 

wordt berekend volgens een 

degressieve tabel en op basis 

van het wettelijk tarief  

(aanpasbaar per 1 juli)  (dd. 

1/7/2021: € 0,3707 per km). 

Individueel vervoer van en 

naar externe activiteit 

 Wettelijk tarief  (aanpasbaar 

per 1 juli)  (dd. 1/7/2021: € 

0,37072 per km). 

 

(*) Wordt enkel aangerekend bij effectief gebruik. In geval van annulering minder dan 24u op voorhand 

wordt deze kost toch aangerekend. 

  



LEEFKOSTEN DAGCENTRUM EINDELIJK 
 

Aanbieder Woonkost Forfaitair 

bedrag/dag 

Obv Effectief gebruik 

Verplicht af te nemen 

bij de zorgaanbieder 

Middagmaal: soep + 

hoofdmaaltijd + dessert 

Water, koffie of thee 

 €5,90/maaltijd (*) 

Diverse leefkosten: 

verbruiksmaterialen 

(hygiëne, schoonmaak, 

textiel, was&strijk), 

abonnementen 

€ 1,05/dag  

Collectief vervoer van en 

naar externe activiteit 

 Kostprijs voor de beladen 

km’s wordt berekend volgens 

een degressieve tabel en op 

basis van het wettelijk tarief  

(aanpasbaar per 1 juli)  (dd. 

1/7/2020: € 0,3542 per km). 

Optioneel af te 

nemen bij de 

zorgaanbieder 

Individueel vervoer van en 

naar externe activiteit 

 Wettelijk tarief  (aanpasbaar 

per 1 juli)  (dd. 1/7/2020: € 

0,3542 per km). 

Zwemmen Londerzeel 

Vervoer naar zwembad 

Londerzeel 

€ 2,50 

€ 6,01 

 

 

Shambalah  

Vervoer naar Shambalah 

€ 16 

€ 2,12 

 

Sportgroep in sporthal/-

zaaltje 

€ 1,5 

 

 

 

(*) Wordt enkel aangerekend  bij effectief gebruik. In geval van annulering minder dan 24u op voorhand 

wordt deze kost toch aangerekend. 

 

Wijzigingen in de tarifering van woon- en leefkosten worden besproken op het collectief overlegorgaan 

en vooraf gecommuniceerd aan de budgethouders met vermelding van de ingangsdatum van de 

wijziging. Indexaanpassing wordt jaarlijks op 1 januari doorgevoerd.  

 

 

 


