BEREGNINGSSKEMA FOR OPHOLDSBETALING 2021
Navn:

Bygn.: Stue:

Cpr.nr.:

Indflyt.dato:

FASTE YDELSER
Husleje, el og varme (opkræves månedsvis forud via boligselskab)

VALGFRI YDELSER (opkræves månedsvis forud via Betalingsservice):
Pris
i kroner

Ydelse
Døgnforplejning

3.834,00

Toiletartikler

190,00

Rengøringsartikler

79,00

Vask af eget tøj (beboere i B-hus betaler 304 pr. mdr.)

19,00

Vask og leje af linned m.v.

302,00

Vinduespudsning

61,00

Tandpleje

45,00

TV-pakke (gælder kun B-huset) *

237,00

Sociale aktiviteter

50,00

I ALT for de valgfrie ydelser/måned max.

4.580,00

* De øvrige afdelinger opkræves af DAB sammen med huslejen.
ØVRIGE UDGIFTER (opkræves månedsvis bagud via Betalingsservice):
Fodpleje, frisør og andet (f.eks. ekstra forplejning)

Med min underskrift giver jeg samtykke til følgende (sæt X)
At mit navn videregives til frisøren
At mit navn og cpr.nr videregives til fodterapeuten
At mit navn og cpr.nr videregives til tandplejen

Dato

Underskrift

Valgt
Sæt kryds

Uddybende forklaring til beregningsskema for opholdsbetaling
Faste ydelser
Skal De bo på Virumvej 123/Virumvej 125.2 sal/ Virumvej 127 eller Virumstræde 10, er det boligselskabet der
fastsætter huslejen.

Valgfrie ydelser
Døgnforplejning
Fuld forplejning. (se vedlagte bilag)
Toiletartikler
Dækker kam, tandbørste, neglefil (træ), neglerenser (træ), neglebørste, vatpinde, engangsbarberredskaber,
tandpasta, engangspapirlommetørklæder, hudplejecreme, hårshampoo, olievask (intimvask), fugtighedscreme,
håndsæbe, engangsvaskeklude og toiletpapir.
Rengøringsartikler
Dækker toiletbørste, toiletrens, mild skurecreme, universalrengøringsmiddel, kalkfjerner, støvsugerposer,
inventarfiberklude, moppestang, gulvfiberklude samt skraldeposer til boligen og en del af fællesarealerne.
Rengøringsartikler og –midler skal være de af institutionen og Arbejdstilsynet godkendte dvs. de skal være
SVANE-mærket.
Vask af eget tøj
Dækker vask af Deres personlige kropstøj, hvis det er mærket. De er selv ansvarlig for, at tøjet mærkes med den
form for mærke, der findes på institutionen. Hvis De ingen pårørende har til at hjælpe Dem, gør vi det gerne. Der
beregnes ikke ekstra betaling hvis behovet for vask stiger som følge af sygdom eller lign.
Tøj der skal renses, er for egen regning.
Vask og leje af linned
Vask og leje af linned kan ske gennem Solgården. Af kapacitetsmæssige årsager kan vi ikke påtage os at vaske
privat linned.
Vinduespudsning
Dækker pudsning af vinduer i Deres bolig samt en del af vinduerne i fællesarealerne.
Vinduerne pudses 4 gange årligt.
Tandpleje
Omsorgstandpleje er forebyggende og behandlende tandpleje, tilpasset dine behov og dine muligheder for at
gennemføre behandling. Den Kommunale Tandpleje tilbyder
•
•
•
•

Regelmæssig undersøgelse af tænder og evt. proteser
Rådgivning om renhold af tænder og evt. proteser
Forebyggelse af tandsygdomme og lidelser i munden
Behandling af symptomer og sygdomme i tænder og mund

Sociale aktiviteter
Dækker deltagelse i forskellige sociale aktiviteter som f.eks. udflugter. Dækker ligeledes indkøb af slik, chips og
drikkevarer m.m. til udflugter samt fælles hyggestunder i afdelingen.

