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WZC VERBERT-VERRIJDT 
 
 
Woonzorggroep Voorkempen 
Campus Schoten – WZC Verbert-Verrijdt 
Verbertstraat 25, 2900 Schoten 
Erkenningsnummer RVT VZB 2384 - ROB CE 142 
 
Vertegenwoordigd door: campusdirecteur, Jean Van Humbeeck 

algemeen directeur, Marleen Tilborghs 
voorzitter, Lieve Kelders 

 
 
Algemene Bepalingen 
 
Art. 1.1.  De woonzorggroep verstrekt de bewoner(s) met ingang van       woonvoorzieningen, de gebruikelijke 
huishoudelijke- en verpleegkundige zorgen en begeleiding, voor zover deze zorgen geen opname vereisen in een ziekenhuis 
of een andere gespecialiseerde instelling. 
Deze dienstverlening van de woonzorggroep omvat, conform art. 1.2. van de afsprakennota : hygiënische, verpleegkundige 
en palliatieve zorgen, een gevarieerde en aangepaste voeding; dagelijks onderhoud van kamers en lokalen;  het wassen van   
linnen; zelfstandigheids-training en kinesitherapie; snoezelactiviteiten, animatie afhankelijk van de doelgroepen. 
 
Art. 1.2.  De dagprijs  bedraagt op datum van ondertekening van dit contract 64.17 €.  
 
Deze dagprijs is een all-in prijs en bevat minstens : de verblijfskosten, de kosten van de verzorging en verpleging, de 
maaltijden en bijbehorende dranken, het onderhoud, de kosten voor het wassen van niet-persoonlijk linnen, 
incontinentiemateriaal. 
 
Volgende kosten zijn niet inbegrepen : hospitalisatiekosten, ziekenvervoer, was en stomerij van het persoonlijk linnen,  
remgelden apotheek en geneesheren, bijdragen mutualiteit en zorgkas, kapper, telefoon, pedicure, persoonlijke 
orthopedische middelen, bestellingen bij optieker.  
 
Art. 1.3.  De regeling voor de paramedische kosten. 
Voor de bewoners met een rusthuisprofiel zijn de kosten van de kinesist  ten laste van de bewoner. Onkosten voor logopedie 
zijn in de dagprijs inbegrepen. 
 
Voor de bewoners met een RVT-profiel, binnen het aantal erkende RVT-bedden, zijn de kosten van de kinesist en/of 
logopedist opgenomen in de dagprijs. 
 
Art. 1.4.  Elke prijsverhoging wordt schriftelijk ter kennis gesteld van de bewoner of van zijn volmachtdrager, minstens 30 
dagen op voorhand. 
 
Art. 1.5.  De bewoner verbindt zich tot de betaling aan de woonzorggroep van alle kosten van zijn verblijf en zal deze bij 
voorrang op ander uitgaven betalen, in de mate van zijn geldelijke middelen.  
 


