
Prijslijst Adelante wonen 2016 

Dienst / Product Prijs Toelichting 
Gebruik kabel € 0,- Abonnementskosten worden als service 

door Adelante betaald 
Gebruik internet € 0,- Abonnementskosten worden als service 

door Adelante betaald 
Gebruik telefoon excl. 
gesprekskosten 

€ 0,- Abonnementskosten worden als service 
door Adelante betaald.  
Bij ITB geldt: Adelante betaalt max € 25,- 
Het restant betaalt de jongere zelf. 

Gesprekskosten telefoon Gemaakte kosten Op de locaties waar het technisch gezien 
mogelijk is per nummer het telefoongebruik 
vast te stellen, zal maandelijks een factuur 
verstuurd worden 
Bij ITB geldt: Adelante betaalt max € 25,-, 
incl. abonnementskosten. Het restant 
betaalt de jongere zelf. 

Gebruik telefoon 
incl. gemiddelde voor 
gesprekskosten 

€ 25,75 per maand Op de locaties waar het technisch gezien 
niet mogelijk is per nummer het 
telefoongebruik vast te stellen 

Huur televisie € 17,50 per maand Indien u zelf geen eigen televisie kunt 
aanschaffen 

Tarieven waskosten € 73,34 per maand als 
Adelante de was 
verzorgt 

In 
woontrainingscentrum: € 
17,68 per maand als je 
zelf de was doet 

Ter vergoeding voor gebruik wasmachine, 
droger en wasmiddel.  

Sleutel appartement € 25,- Te betalen bij verlies van de sleutel. 

Sleutel voordeur locatie € 25,- Te betalen bij verlies van de sleutel. 

Sleutel brievenbus € 7,50 Te betalen bij verlies van de sleutel. 

Kosten interne verhuizing 
(op eigen verzoek) 
ten interne 

Offerte Indien gewenst kan Adelante een interne 
verhuizing verzorgen. In de offertes wordt 
gerekend met een uurtarief voor inzet 
huismeester (€ 26,-) 

Tarief schoonmaak Offerte Indien gewenst kan voor extra 
schoonmaak een verzoek worden 
ingediend. Hierbij wordt gerekend met een 
uurtarief voor inzet schoonmaak (€ 24,-) 

Extra drinken, snacks en 
alcoholische drankjes 
(indien boven de 18) 

Gemaakte kosten 

Broodmaaltijd € 2,50 per maaltijd Voor bezoekers.  
Indien cliënt zelf de maaltijden verzorgt, 
ontvangt deze een vergoeding hiervoor. 



Dienst / Product Prijs Toelichting 
Avondmaaltijd € 5,- per maaltijd Voor bezoekers.  

Indien cliënt zelf de maaltijden verzorgt, 
ontvangt deze een vergoeding hiervoor. 

Toiletartikelen persoonlijk  € 3,50 per maand Indien de cliënt niet zelf hiervoor kan 
zorgen 

Extra keer douchen/baden, 
hulp bij douchen, wassen en 
aankleden. 
 
 

€ 38,- per uur Afhankelijk van de daadwerkelijk 
besteedde tijd 
(standaard bij Adelante inbegrepen is 2x 
douchen per week, indien u vaker 
gedoucht wilt worden, vragen wij hiervoor 
een bijdrage in de kosten) 

 
 
 
 


