Alfabetisch overzicht van producten en diensten van
Aliantus Oud Seyst
Diensten

Kosten
Bewoner

Toelichting/Tarief

A
Aanpassing in woning (handgrepen,
verhoogd toilet)

X

Zie toelichting

Abonnement (kant tijdschrift)

X

Activiteitenprogramma (intern)
Antidecubitusmatras
Apparatuur algemene ruimte
(aanschaf + reparatie)
Apparatuur privé (aanschaf +
reparatie)
Arts
B
Bed, matras
Bed, hoog/laag
Beddengoed
Begeleiding naar arts, therapeut of
specialist
Begeleiding externe sociale activiteit
Borg inhuizen/sleutels
Bril, glazen montuur
C
Computer voor bewoner (aanschaf,
gebruik, reparatie)

Kosten
Aliantus

X

Zie toelichting
X

X
Zie toelichting
X
X
X
X
X
X

Zie toelichting
X

X

D
Diëtist
Diensten van huidmeester in eigen
appartement
Domotica
Dranken
E
Ergotherapie
Energiekosten (gas, water, elektra)
F
Feest bewoner (verjaardag,
jubileum)
Fysiotherapie
G
H
Hoorapparaat (aanschaf, reparatie,
nazorg)
Hulpmiddelen (bv. douchstoel,
hoog/laag bedden, tillift)

Zie toelichting

X

Zie toelichting

X

Zie toelichting

X

Zie toelichting
Zie toelichting
Zie toelichting

X

Zie toelichting

X

X

Zie toelichting

X
X
Zie toelichting
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Hulpmiddelen op maat

X

I
Incontinentiemateriaal

X

Inrichting meubelen
appartement/studio
Internetaansluiting
Internetabonnement
J
K
Kapper

X

Zie toelichting
Zie toelichting
Zie toelichting

X

Zie toelichting

X
X

Kleding
Kledingreparatie
L
Linnengoed (hand-, thee en
keukendoeken, washandjes)

X
X

Logeren
Logeren door partner tijdelijk verblijf

X

X

X
Logopedie
M
Maaltijden
Maaltijden bezoek
Medicijnen
Medicijnen niet voorgeschreven
door een arts
N
O
Ondergrondse parkeergelegenheid

Zie toelichting
X
X
X

Zie toelichting
Zie toelichting

X

X
Onderhoud gebouw en tuin
Ontspanning (bv activiteiten)
Overlijden: schouwen/klaarmaken
voor transport en tijdelijk koelen

X
X

Overlijden: laatste zorg
Overlijden: condoleance en
rouwdienst
P
Pedicure
Pedicure geneeskundige zorg
Q

x

Zie toelichting

X
Indien gewenst
X
X
X

Zie toelichting
Zie toelichting

R
Reparatie persoonlijke bezittingen
X
Reservering ruimte (bv verjaardag,
jubileum)
Rollator

X

Zie toelichting
X
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Rolstoel algemeen gebruik
Rolstoel persoonlijk gebruik
Rolstoelonderhoud
S
Schoonmaken appartement/studio

X

Zie toelichting
X
X

X
Schoonmaken algemene ruimten

Zie toelichting

X
Zie toelichting

Schoonmaakspullen voor personeel
Scootmobiel gebruik
T
Tandarts
Toiletartikelen noodzakelijk voor de
zorg; toiletpapier, handschoenen,
vochtige doekjes
Toiletartikelen persoonlijk;
deodorant, douchgel, tandenborstel,
zeep, kam
Telefoonaansluiting
Telefoonabonnement
Telefoontoestel
Televisieaansluiting
U
Uitstapjes

X
X
Zie toelichting

X

X
X
X
X
X

Zie toelichting
Zie toelichting
Zie toelichting
Zie toelichting

X

V
Vakantie bewoner
Verhuizing binnen Aliantus
Verhuizing naar Aliantus
Vervoer naar arts of therapeut i.v.m.
behandeling in het kader van de
WLZ-zorg
Vervoer naar arts of therapeut ivm
behandeling buiten de WLZ-zorg
Vervoer naar sociale activiteiten
Voeding: extra verstrekkingen van
bewoners zoals drinken, snack,
alcoholische dranken
Voeding: dieetvoeding medische
indicatie
Verzekering: inventaris Aliantus
Verzekering: persoonlijke inboedel

Zie toelichting

X
X
X

X

X
X

X
X

Zie toelichting

X
X

Verzekering: zorgverzekering door
bewoner zelf af te sluiten
Verzekering: wettelijke
aansprakelijkheid (WA)
W
Wasverzorging kleding, ondergoed

X
X
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Wasverzorging beddengoed
Wasverzorging stomen
Wassen vitrage
Wifi appartement en algemene
ruimten
X
Y

X
X
X
X

Zie toelichting
Zie toelichting
Zie toelichting
Zie toelichting
Zie toelichting

X

Z
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Toelichtingen
Aanpassing in woning
Alle appartementen en studio’s zijn voorzien van hulpmiddelen in de badkamer: een verhoogd toilet,
handgrepen (in de studio’s) en een rolstoelvriendelijke wastafel. Overige hulpmiddelen kunnen
tegen kostprijs en in overleg met u worden aangebracht.
Activiteiten
Voor de bewoners van Aliantus organiseren wij een veelheid aan bijzondere activiteiten. Deze
vinden zowel in het gebouw als buitenshuis plaats. Of u deelneemt is vanzelfsprekend afhankelijk
van uw eigen interesse.
Arts, diëtist, ergotherapie, fysiotherapie, logopedie, tandarts
Aliantus heeft vaste contacten met deze (para)medische beroepen en zal desgewenst voor u een
afspraak maken voor bezoek aan huis. Medische basiszorg wordt vergoed via de zorgverzekeraar. Of
dieetvoeding bij een medische indicatie vergoed wordt is per zorgverzekering verschillend.
Informatie hierover is te vinden in de polis van uw zorgverzekering.
Borg inhuizen/ sleutels
Tijdens het opnamegesprek ontvangt u per appartement/studio 2 huissleutels en 2 sleutels voor het
postvakje. U kunt extra sleutels bestellen, de kosten hiervoor brengen wij bij u in rekening.
Diensten appartement/studio huismeester
Diensten van ongeveer 10 minuten (zoals het vervangen van een lamp) brengen wij niet in rekening.
Bij een dienst langer dan 10 minuten sturen wij u een factuur.
Domotica
Als domotica nog niet aanwezig is in uw appartement (denk hierbij aan bewegingssensoren,
camera’s) zijn de kosten van de aanschaf voor uw rekening. Onze zorgstudio’s zijn al voorzien van
domotica.
Dranken
Tijdens het ontbijt en de lunch kunt u kiezen uit een ruim assortiment aan sapjes en andere dranken.
Bij het diner heeft u recht op twee alcoholische dranken (wijn en bier). Bij een derde alcoholische
drank wordt er een bedrag in rekening gebracht. Deze regel is met uitzondering van sterke drank, de
kosten hiervoor zijn altijd voor uw eigen rekening.
Feest bewoner /Reservering ruimte (bv verjaardag, jubileum)
Wanneer u uw verjaardag of andere feestelijke zaken bij ons wilt vieren ben u van harte welkom om
gebruik te maken van onze gemeenschappelijke ruimtes. Als u gebruik wilt maken van de catering,
dan brengen wij de kosten hiervan in rekening.
Hulpmiddelen
Voor de vergoeding van hulpmiddelen dient u contact op te nemen met uw zorgverzekering. Denk
aan producten zoals een antidecubitusmatras of een hoog/laag bed.
Hygiënemiddelen voor zorg
De zorg maakt gebruik van hygiënemiddelen zoals handschoenen en desinfectiemiddelen. De kosten
van deze producten brengen wij bij u in rekening.

Oktober, 2021

9

Inrichting appartement/studio
Bij Aliantus woont u in uw eigen appartement of studio, u woont thuis. U bepaalt dus ook zelf hoe u
het appartement inricht; de vloer en de vitrages hebben wij al voor u aangebracht.
Vanzelfsprekend neemt u uw eigen meubels mee.
Maaltijden bewoner & bezoek
De keukenbrigade van Aliantus biedt drie gevarieerde, versbereide maaltijden per dag: ontbijt,
lunch en diner. De chef-kok kan vanzelfsprekend rekening houden met uw dieetwensen. Wanneer
uw gezondheidstoestand dat vereist bezorgen wij de maaltijd in uw appartement of studio.
Als familieleden, vrienden of kennissen willen blijven eten dan zijn zij van harte welkom.
Er wordt een kleine vergoeding in rekening gebracht die een maand later wordt gefactureerd. Deze
bedraagt per persoon € 10 voor de lunch en € 20 voor diner incl. 2 drankjes.
Medicijnen
De kosten van uw medicijnen worden vergoed via de zorgverzekeraar. In de zorgpolis vindt u meer
informatie. Wanneer het doel van de medicatie niet medisch is, zijn de kosten voor uw eigen
rekening.
Kapper & Pedicure
Aliantus heeft vaste contacten met pedicures en kappers waar u zelf een afspraak mee kan maken.
o

Annemarie Kamphuis is gediplomeerd pedicure. Voor informatie of een afspraak bel
06 16 53 00 07 of mail naar annemarie5313@gmail.com

o

Gastvrouw Danielle Daneel is ook kapster. Voor meer informatie of een afspraak: telefoon 06 12
55 52 10.

o

Naast helpende in de zorg bij Aliantus is Shirley van Adrichem kapster. Voor informatie of een
afspraak bel 06 46 42 24 69

Ondergrondse parkeergelegenheid
Bezoekers kunnen de auto parkeren in de ondergrondse parkeergarage die de gemeente Zeist
beheert. Mocht u in bezit zijn van een scootmobiel, dan kunt u deze in de parkeergarage kwijt.
Kleinere scootmobielen kunt u in uw woning plaatsen.
Rolstoel algemeen gebruikt
Bij Aliantus hebben we een aantal rolstoelen voor algemeen gebruik. Als u tijdelijk gebruik moet
maken van een rolstoel, dan is dit kosteloos mogelijk.
Schoonmaak & Wasverzorging; kleding, ondergoeden, beddengoed, stomerij
Bij Aliantus wordt u volledig ontzorgd. Dat wil zeggen dat het hele gebouw perfect wordt
schoongehouden inclusief uw eigen appartement of studio. Ook uw was wordt voor u gedaan, dit
omvat het linnengoed, de vitrage en uw persoonlijke was. Daarnaast regelen wij de stomerij voor
u, de kosten daarvan zijn voor uw eigen rekening.
Telefoon, tv en internet
Alle appartementen zijn voorzien van een telefoon-, internet- en televisieaansluiting. De kosten
van het telefoon- en televisieabonnement zijn voor Aliantus. De gesprekskosten van uw
telefoonabonnement zijn voor eigen rekening. Het standaard zenderaanbod van Ziggo op uw
televisie is inbegrepen, aanvullende zenderpakketten zijn voor eigen rekening.
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Wifi:
Elk appartement en studio heeft een eigen beveiligde wifi-omgeving. De kosten hiervan betaalt
Aliantus. Gebruiksnaam en wachtwoord staan op het wifi-kastje.
Voor gasten is het openbare wifi netwerk: Ali-gast
Wachtwoord: welkom123
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