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King Arthur Groep is een combinatie van Huis van de Ronde Tafel BV en Stichting KAG Zorg 

 

Budgetten, tarieven en financiering 

Ontmoetingscentrum 

Indicatie Wmo of Wlz (zzp) 

Dagdeel deelname particulier €35,00 

Deelname per uur  €10,00 

Vervoer (heen en terug)  €7,50 

Zaterdaguitjes €35 per dagdeel + €7,50 vervoer of €70 voor 2 dagdelen 

Financiering • Wmo (via Gemeente, sociaal wijk-/buurtteam) 

• Wlz (als iemand een zzp heeft) 

• Pgb (persoonsgebondenbudget vanuit de Wmo of Wlz) 

• Particulier 

Budgetten  

Maaltijden €2,50 per deelnemer per dag, exclusief koffie, thee, 
schoonmaakartikelen en toiletpapier 

Activiteiten Zoveel mogelijk via ruilacties of in samenwerking met de 
buurt, de verkoop van loten en/of zelfgemaakte spullen op 
markten. Aanschaf alleen indien noodzakelijk. 

Uitjes 4x per jaar 

Cadeautjes voor deelnemers Zelf een kaart maken + doosje chocolade van maximaal 
€2,50  

Individuele begeleiding Thuis (IBT) 

Indicatie Wmo of Wlz (zzp) 

Uurtarief particulier €35,00 

Deelname per uur  €10,00 

Financiering • Wmo (via Gemeente, sociaal wijk-/buurtteam) 

• Wlz (als iemand een zzp heeft) 

• Pgb (persoonsgebondenbudget vanuit de Wmo of Wlz) 

• Particulier 

Versnaperingen onderweg Alleen in overleg met de klant (klantsysteem), klant betaalt 
voor begeleider 

Budgetten  

Cadeautjes voor deelnemers Zelf een kaart maken + doosje chocolade van maximaal 
€2,50  

Ontmoetingshuis 
Indicatie Wmo, ZvW of Wlz (zzp), of een combinatie van Wmo en ZvW 

Financiering • Wmo (respijtzorg en/of dagdelen via Gemeente, sociaal 
wijk-/buurtteam) 

• ZvW (indien indicatie ELV laag complex of thuiszorg 
(VP/PV) 

• Wlz (als iemand een zzp heeft) 

• Pgb (persoonsgebondenbudget vanuit de Wmo of Wlz) 

• Particulier 

Budgetten  
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King Arthur Groep is een combinatie van Huis van de Ronde Tafel BV en Stichting KAG Zorg 

 

Maaltijden €12,50 per bewoner per dag inclusief algemene 
benodigdheden zoals koffie, thee, koekjes, snoepjes 
toiletpapier, schoonmaakartikelen, etc.  

Activiteiten Zoveel mogelijk via ruilacties of in samenwerking met de 
buurt, de verkoop van loten en/of zelfgemaakte spullen op 
markten. Aanschaf alleen indien noodzakelijk. 

Uitjes 4x per jaar 

Cadeautjes voor bewoners Zelf een kaart maken + cadeau van maximaal €2,50  

Huis 
Wonen en Servicekosten  +/- € 2650,00 - €2900,00 per maand 

Indicatie Wlz (zzp 4, 5 of 7) 

Financiering • Wlz (als iemand een zzp heeft) 

• Pgb (persoonsgebondenbudget vanuit de Wlz) 

• Particulier 

Budgetten  

Maaltijden €12,50 per bewoner per dag inclusief algemene 
benodigdheden zoals koffie, thee, koekjes, snoepjes 
toiletpapier, schoonmaakartikelen, etc.  

Activiteiten Zoveel mogelijk via ruilacties of in samenwerking met de 
buurt, de verkoop van loten en/of zelfgemaakte spullen op 
markten. Aanschaf alleen indien noodzakelijk. 

Uitjes 4x per jaar 

Cadeautjes voor bewoners Zelf een kaart maken + cadeau van maximaal €15,00  

 


