
Wat betaal je 
zelf bij Pluryn?

Tarievenlijst per januari 2018

Deze lijst met bedragen hoort bij de folder ‘Wie betaalt wat?’ Staat in deze folder dat je voor 
een dienst moet betalen? Dan berekent Pluryn de bedragen uit deze lijst. Deze lijst staat ook 
op www.pluryn.nl

Begeleiding & vervoer
Staat er in jouw indicatie of beschikking dat je vervoer en/of begeleiding vergoed krijgt? Dan hoef je daarvoor 
niet te betalen. In andere gevallen betaal je onderstaande tarieven.

Begeleiding Per uur

Extra begeleiding die niet in de indicatie/beschikking staat. € 35,50

Vervoer Personenwagen Busje

Rijd je met vervoer van Pluryn of met de auto van  

een Pluryn medewerker? Dan betaal je een bedrag  

per persoon of per rit.

€ 0,30 per km 

per rit

€ 0,30 per km 

per persoon



Waskosten
Het (laten) wassen van je eigen kleding is een aanvullende dienst. Je bent niet verplicht om deze dienst te 
gebruiken. Hieronder vind je de kosten voor elektriciteit, water, waspoeder en de afschrijving en onderhoud 
van de wasmachine en droger.

Jeugd (18-)
Voor jongeren onder de 18 jaar voor wie de zorg vanuit de Jeugdwet wordt betaald, gelden onderstaande 
tarieven.

Wassen Bedrag per maand

Was je zelf?
Je wast, droogt en strijkt zelf, gebruikt machines op groep/locatie (gebruik water, 

stroom, machine). We gaan uit van gemiddeld één was per week van € 2,50.
€ 10,15

Laat je Pluryn de was doen?*
Ben je ouder dan 18 jaar?

Ben je jonger dan 18 jaar? 
€ 30,40

Zie tabel Jeugd (18-)

Persoonlijke verzorging Bedrag per maand

Ouders hebben de keuze uit twee abonnementen: 

Wassen van persoonlijke kleding € 10,15

Wassen van persoonlijke kleding, kapper, toiletartikelen en zak- en kleedgeld € 75*
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*	 Jongeren	én	volwassenen	met	een	WLZ-indicatie	hoeven	extra	waskosten	als	gevolg	van	een	aandoening	of	ziekte	
niet	te	betalen.

*	Kosten	voor	vervoer	bij	verlof	vallen	buiten	deze	€ 75 en	zijn	voor	rekening	van	de	ouders.

*	Kosten	voor	contributies	aan	verenigingen	vallen	buiten	deze	€ 75	en	zijn	voor	rekening	van	de	ouders.

Pluryn	indexeert	ieder	jaar	de	tarieven.

TV en Internet
Iedereen bij Pluryn heeft recht op tv en internet. Het kan wel zijn dat daar in het Individueel Plan afspraken 
over zijn gemaakt. 

TV en Internet Bedrag per maand

Gezamenlijke ruimte Gratis

Eigen kamer € 10,15


