
Wie betaalt wat?
Als de Wlz jouw zorg 
bij Pluryn betaalt.

Woon je bij Pluryn? Of verblijf je er tijdelijk? 
Dan is deze folder voor jou bedoeld. Soms 
betaalt Pluryn voor jou, zoals een standaard 
inrichting van je kamer of het eten.  
Maar andere dingen betaal je zelf. In deze 
folder lees je er in het kort meer over. 

Betaalt de Wet langdurige zorg (Wlz) jouw zorg? 
Dan krijg je hiervoor: eten, inwoning en verzorging. 
De Wlz vergoedt niet alles: een etentje of de kapper 
betaal je bijvoorbeeld zelf. Wil je precies weten wat 
Pluryn betaalt. En wat jij moet betalen?  
Kijk dan op www.pluryn.nl/wlz-wie-betaalt-wat. 
De bedragen vind je op de tarievenlijst op de  
website. Dingen worden steeds duurder.  
Daarom past Pluryn deze bedragen ieder jaar aan. 

Zelf betalen?
Als er staat ‘dit betaal en regel jezelf’, hoef je dit 
niet altijd zelf te doen. Je kunt hierover afspraken 
maken met je familie. Of met de organisatie die 
jouw geld beheert.

Aan wie betaal je?
Je moet sommige dingen aan Pluryn betalen.  
Andere dingen betaal je bijvoorbeeld aan een  
zorgverzekeraar of een winkel. 
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Hoe betaal je aan Pluryn?
Je ontvangt een rekening van Pluryn. Bijvoorbeeld 
voor het wassen van je kleding of je aansluiting  
op internet. Je maakt het geld over. Of je betaalt 
automatisch. Dat is gemakkelijker en goedkoper. 

Tarievenlijst en uitzonderingen 
Heb je een Wlz-Volledig pakket Thuis, een Wlz- 
modulair pakket thuis of een Wmo-Beschermd  
wonen indicatie? Dan geldt deze folder niet voor 
jou. Er zijn dan andere regelingen. 
Betaalt de Wlz jouw zorg, maar woon je op een 
jeugdlocatie? Dan zijn er soms andere afspraken 
over vergoeding. Heb je vragen hierover? Bespreek 
dit dan met je begeleider.

Verzekeringen
Alle Nederlanders hebben een verzekering voor 
ziektekosten. Je moet je bij Pluryn ook verzekeren 
tegen schade: voor jezelf of aan anderen. Die  
verplichte verzekering heet: ‘aansprakelijkheids-
verzekering voor particulieren’. Er zijn ook andere 
verzekeringen: tegen brand of inbraak, voor uitvaart-
kosten of reizen. Meer over verzekeren lees op: 
www.pluryn.nl/wlz-verzekeringen

Meer weten? 
Ga naar www.pluryn.nl/wlz-wie-betaalt-wat
Heb je toch nog vragen?  
Stel deze aan je persoonlijk begeleider. 

Samengevat

Woon jij bij Pluryn? 
Dan is deze folder voor jou. 
Het gaat over wie jouw zorg betaalt. 
Pluryn krijgt geld van de Wlz. 
Wlz betekent Wet langdurige zorg. 
Pluryn betaalt van dit geld jouw zorg. 
De Wlz vergoedt niet alles. 
Sommige dingen moet je zelf betalen. 
Bijvoorbeeld de kapper, vakantie en kleding. 
Je moet je ook verzekeren tegen schade. 
Meer informatie staat op: 
www.pluryn.nl/wlz-wie-betaalt-wat 
Meer weten?  
Vraag het aan je persoonlijk begeleider.
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