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Om het u thuis te vergemakkelijken en te veraangenamen hebben 
we voor u een aantal arrangementen samengesteld. Deze 
aangeboden arrangementen kunnen een bijdrage leveren aan het 
behoud van uw huidige plezierige leef- en  woonsituatie of wellicht 
het zelfs nog veraangenamen.   
  
Aan u de keuze een arrangement te kiezen wat het beste bij uw   
situatie past. Natuurlijk kunt u ook voor een  arrangement op maat 
kiezen. De arrangementen zijn verdeeld in drie segmenten: 
 
1. Woonarrangementen 
2. Leefstijlarrangementen   
3. Zorg- en begeleidingsarrangementen 



 Woonarrangementen 

 

Het onbezorgd woonarrangement 

• Keuze uit een hoofdgerecht koud geserveerd in uw  

appartement of warm uitgeserveerd in de Brasserie  

• Gebruik koffie/theemoment in de ochtend en middag in de 

Brasserie 

• Indien nodig ondersteuning bij het invullen van de menulijst en  

het samenstellen van de boodschappenlijst 

• Boodschappenservice 

• Abonnement op het huisblad “Carillon” 

• Hulp bij het huishouden gemiddeld 1,5 uur per week 

    

  

5 dagen onbezorgd woonarrangement: € 492,85 per maand 

7 dagen onbezorgd woonarrangement: € 563,00 per maand 

  

  

 

Het comfort woonarrangement 

• Keuze uit een hoofdgerecht en voor- of nagerecht koud  

geserveerd in uw appartement of warm uitgeserveerd in de 

Brasserie  

• Gebruik koffie/theemoment in de ochtend en middag in de 

Brasserie 

• Indien nodig ondersteuning bij het invullen van de menulijst en  

het samenstellen van de boodschappenlijst 

• Boodschappenservice 

• Abonnement op het huisblad “Carillon” 

• Eenvoudige technische ondersteuning tijdens werkdagen, zoals 

het ophangen van een schilderijtje of het verwisselen van een 

lamp 

• Hulp bij het huishouden gemiddeld 1,5 uur per week 

    

  

5 dagen comfort woonarrangement: € 547,05 per maand 

7 dagen comfort woonarrangement: € 626,55 per maand 

  

  



 

Het all-in woonarrangement 

• Keuze uit een voor-, hoofd-, en nagerecht warm geserveerd in 

uw woonstudio of in de Brasserie 

• Gebruik koffie/theemoment in de ochtend en middag in de 

Brasserie 

• Ondersteuning bij invullen menulijst en samenstellen  

boodschappenlijst 

• Boodschappenservice 

• Abonnement op het huisblad “Carillon” 

• Eenvoudige technische ondersteuning tijdens werkdagen, zoals 

het ophangen van een schilderijtje of het verwisselen van een 

lamp 

• Basis abonnement van leefstijl arrangementen 

• Hulp bij het huishouden gemiddeld 45 minuten per week 

    

Toeslag: 

5 dagen all in woonarrangement: € 596,80 per maand 

7 dagen all in woonarrangement: € 685,35 per maand 

  

  

 

Leefstijl arrangementen  

Dit zijn arrangementen die liggen in de sfeer van ontspanning, 
cultuur en ontmoeten. Leefstijl arrangementen bestaan uit 
eenmalige arrangementen en arrangementen waar u een 
abonnement op kunt nemen. Voor eenmalige arrangementen 
betaalt u per keer. Een overzicht hiervan hangt o.a. op het 
informatiebord in de entree van Insula Dei. Reserveren kunt u bij de 
receptie. 
  

Eenmalige arrangementen 

 Lekker uit en thuis arrangement 

Na een heerlijk kopje koffie in de Brasserie  wordt u per bus naar 
een museum gebracht. Daarna wordt u weer opgehaald met de 
bus en kunt u in de Brasserie onder het genot van een warme 
maaltijd uw ervaring nabespreken. 
  
Buiten de prijs van het toegangskaartje betaalt u voor dit  
arrangement € 16,60 
  
Of wat dacht u van een heerlijk kopje koffie in de Brasserie om 
vervolgens met de bus naar de schouwburg / het theater te  
worden gebracht. Na afloop brengen wij u weer thuis en kunt u 
onder het genot van een drankje in de Brasserie uw ervaring  
nabespreken. 
  
Buiten de prijs van het entreekaartje betaalt u voor dit  

arrangement € 16,60 



Gezellig markten 

Op vrijdagochtend vertrekt de bus richting de markt in de stad. 
Voor een wandeling om de sfeer van de markt te proeven, of om 
lekker verse inkopen te doen. Immers vergeet niet, op de markt is 
uw “gulden een daalder” waard. Vervolgens bent u rond lunchtijd 
op Huize Kohlmann. U kunt daar onder het genot van een kopje 
koffie of thee weer even op adem komen alvorens weer 
huiswaarts te vertrekken met al uw aankopen. 
  
Voor slecht € 6,75 kijkt u terug op een gezellige marktdag. 
  

 

Leefstijlabonnementen 

  

Basis abonnement 

Met het basis abonnement kunt u deelnemen aan één grote  
activiteit per maand volgens het activiteiten programma.  
Bovendien kunt u zich aanmelden als lid van een van onze  
verenigingen naar keuze. De verenigingen hebben wekelijks  
bijeenkomsten.  
Zowel bij de grote activiteit als bij de  
verenigingsbijeenkomst is een kopje koffie of thee inclusief. 
  
De prijs voor dit abonnement is € 25,90 per maand 
  

 

Plus abonnement 

Met het plus abonnement kunt u deelnemen aan één grote  
activiteit per maand volgens het activiteiten programma.  
Bovendien kunt u zich aanmelden als lid van twee van onze  
verenigingen naar keuze. De verenigingen hebben wekelijks  
bijeenkomsten. 
Zowel bij de grote activiteit als bij de verenigingsbijeenkomsten is 
een kopje koffie of thee inclusief. 
  
De prijs voor dit abonnement is € 36,25 per maand 
  

Luxe abonnement 

Met het luxe abonnement kunt u deelnemen aan één grote  
activiteit per maand volgens het activiteiten programma.  
Bovendien kunt u zich aanmelden als lid van drie van onze  
verenigingen naar keuze. De verenigingen hebben wekelijks  
bijeenkomsten. 
Zowel bij de grote activiteit als bij de verenigingsbijeenkomsten is 
een kopje koffie of thee inclusief. 
  
De prijs voor dit abonnement is € 46,65 per maand 
  



Zorg en begeleidingsarrangementen 

  

Dit zijn arrangementen die u kunnen ondersteunen in uw  
zelfredzaamheid. Ook kan de begeleiding er op gericht zijn om voor 
korte of langere termijn de mantelzorger te ondersteunen. 
  

 

Individuele begeleiding bij geheugen problemen 

U bent soms vergeetachtig en heeft veel hulp nodig bij de  
persoonlijke verzorging. U bent binnen nog mobiel, maar buiten 
moet er iemand met u mee. U kunt uw eigen leven niet meer goed 
organiseren. U vindt het lastig om uw sociale contacten te  
behouden. U bent passief of juist heel druk, soms boos, soms  
verdrietig. Graag ondersteunen wij u in het organiseren van uw 
leven en in het behouden van uw zelfredzaamheid. 
  
De prijs voor dit arrangement is € 87,35 per dag 
  

 

 

Groepsbegeleiding dagarrangement 

U woont zelfstandig, maar u hebt moeite met het vinden van een  
zinvolle dagbesteding. Hebt u behoefte aan sociale contacten,  
zingeving, vrolijkheid en een beetje “geheugentraining” probeer 
dan een dagarrangement eens uit. Ook ideaal om uw  
echtgenoot(e) / mantelzorger eventjes te “ontlasten”. 
  
Wij bieden dagarrangementen in een huislijke omgeving . Het dag 
arrangement is er op gericht u zoveel mogelijk uw zelfstandigheid 
te laten behouden. 
  
De prijs voor het dag arrangement is € 42,60 per dagdeel 
  

 

 

Groepsbegeleiding Flexibel arrangement 

Ook is het mogelijk om incidenteel van het groepsbegeleiding  
arrangement gebruik te maken. Wanneer uw echtgenoot (e) / 
mantelzorger bijvoorbeeld naar de tandarts moet of om een  
andere reden tijdelijk de zorg voor u moet onderbreken. U kunt 
dan voor één of enkele uren gebruik maken van het dag  
arrangement. 
  
Wij rekenen voor deze service € 12,75 per uur 
  



 

Zorg privaat 

Indien u een privaat zorgarrangement wilt afsluiten aanvullend op 
uw indicatie via PGB, WLZ of zorgverzekeraar, stellen we dat graag 
voor u samen. De prijs is afhankelijk van uw wensen hierin. 
  

 

Algemeen 
  
Voor een aantal zorgvragen, zoals hulp bij het huishouden of  
thuiszorg kunt u een indicatie aanvragen. De zorg wordt 
gefinancierd vanuit de WLZ, de zorgverzekering of de WMO. Voor 
meer informatie hierover of voor ondersteuning hierin, kunt u 
contact opnemen met de woonzorgconsulenten van Insula Dei 
Huize Kohlmann. Tel: 026-3697989 
  

Mocht u voor bepaalde zorg of ondersteuningsvragen geïndiceerd 
worden, dan hoeft u de zorg niet zelf te betalen. U betaalt wel een 
eigen bijdrage wanneer u zorg in natura ontvangt. Maak voordat u 
een aanvraag indient, eerst een berekening van uw eigen bijdrage. 
Wanneer u kiest voor een PGB, trekt het zorgkantoor Menzis, uw  
eigen bijdrage direct af van uw budget. U hoeft het dus niet zelf 
over te maken.  
  

Mocht u een indicatie hebben voor hulp bij huishouding dan krijgt u 
op uw gekozen woonarrangement € 150 korting.  
 

Voorwaarden arrangementen 
  
Voor de arrangementen die Insula Dei Huize Kohlmann u biedt,  
gelden de volgende voorwaarden: 
  

•  Bent u langer dan drie dagen afwezig? Dan kunt u het 
arrangement (tijdelijk) stopzetten. 

•  Er vindt geen restitutie plaats van ongebruikte diensten of  
verrekening hiervan. 

•  Aanvullende afgenomen diensten worden direct afgerekend 
of afzonderlijk gefactureerd.  

  

 

 


