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Voor wie is deze brochure bestemd?
Het leven en wonen bij Amarant kost geld. Als je woont op een van de
locaties van Amarant, betaalt de overheid een deel van deze kosten.
Amarant betaalt ook een deel van de kosten en andere kosten moet
je zelf betalen. In deze brochure lees je wie welke kosten betaalt en
waarom dat zo is. Deze brochure is bestemd voor cliënten die de
beschikking Wmo beschermd wonen met verblijf hebben.

Colofon
Dit is een uitgave van Amarant. De informatie in deze brochure sluit aan op de richtlijnen en beleidsregels
van de overheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Omdat de overheid tussentijds wijzigingen
kan doorvoeren, is het niet mogelijk rechten te ontlenen aan deze brochure.
De meest actuele versie van deze brochure is te vinden op www.amarant.nl/wiebetaaltwat
Een medewerker van Amarant kan je altijd helpen met het opzoeken van de meest actuele versie van deze
brochure.
Eerste versie, januari 2021

Wie bepaalt wie er betaalt?
De overheid bepaalt wie wat betaalt. Voor beschermd wonen met verblijf heeft de overheid dit in
de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vastgelegd.

Waar kun je terecht met vragen?
Woon je al bij Amarant en heb je vragen over kosten van zorg of van huisvesting? Dan kun je
deze vragen stellen aan de persoonlijk begeleider van de locatie waar je woont of aan de
Helpdesk Cliënt van Amarant:
088 - 611 99 55
					helpdeskclient@amarant.nl
Ben je een nieuwe cliënt of kom je binnenkort bij Amarant wonen? Stel dan je vragen aan de
Zorgbemiddelaar van jouw regio. Hij of zij kan je vertellen waar je recht op hebt.
De zorgbemiddelaar is bereikbaar via de Helpdesk Cliënt: 088 - 611 99 55
								helpdeskclient@amarant.nl

Onderwerpen

Tabel 1: een overzicht van wie welke kosten betaalt.
Tabel 2: een overzicht van kosten en tarieven.
Tabel 3: contactgegevens: waar kun je welke vraag stellen?

3

Wie betaalt wat - Wmo Beschermd wonen met verblijf / 2021

Overzicht wie welke kosten betaalt
Beheer financiën
Lidmaatschap Stichting Beheer Cliëntengelden Amarant (SBCA)

Cliënt

Voorschieten Kleine Uitgaven (VKU)

Cliënt

Eigen bijdrage CAK
(Centraal Administratie Kantoor)

Cliënt

Toelichting:
Ben je meerderjarig (18 jaar en ouder)? Dan betaal je de eigen bijdrage CAK.
Hoe hoog deze eigen bijdrage is, is afhankelijk van je persoonlijke situatie.
Amarant speelt geen rol bij de berekening van de eigen bijdrage. Vragen
hierover kun je dan ook stellen aan het CAK.

Huisvesting
Huur- en servicekosten

Amarant

Toelichting:
Heb je volgens je indicatie recht op zorg met verblijf, dan zorgt Amarant
voor jouw huisvesting. Amarant betaalt je huur- en servicekosten en ook de
eventuele bijkomende kosten voor bijvoorbeeld afval, heffingen, belasting,
energie en schoonmaak.

Gemeenschappelijke ruimtes
Inrichting

Amarant

Abonnement telefoon, televisie en internet

Amarant

Schoonmaken van gemeenschappelijke ruimte

Amarant
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Woonruimte cliënt
Basisafwerking van je eigen woonruimte, muren en vloeren zijn netjes
afgewerkt

Amarant

Aansluitpunt telefoon, televisie en internet

Amarant

Abonnement telefoon, televisie en internet, dit regel en betaal je zelf

Cliënt

Inrichting woonruimte door cliënt

Cliënt

Verhuiskosten op verzoek van Amarant (bijvoorbeeld als woonlocatie gaat
sluiten)

Amarant

Verhuizing op eigen verzoek

Cliënt

Schoonmaken
Toelichting:
Is het aanleren van het schoonhouden van je woonruimte een onderdeel
van je begeleiding of behandeling? Dan betekent dit dat je zelf jouw eigen
woonruimte schoonmaakt. Je begeleider geeft tips hoe je dit het beste kunt
aanpakken. Daarna worden de afspraken vastgelegd in je persoonlijk plan.
Onderhoud spullen eigendom van Amarant

Amarant

Onderhoud spullen eigendom cliënt

Cliënt

Kleding en schoenen
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Kleding en schoenen koop en betaal je zelf

Cliënt

Wassen en stomen

Cliënt
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Medische ondersteuning
Toelichting:
Afhankelijk van de gekozen ziektekostenverzekering worden de kosten vergoed.
Eigen risico betaal je zelf.
Consult huisarts

Cliënt

Consult tandarts

Cliënt

Bijzondere tandheelkundige hulp - orthodontist

Cliënt

Ziekenhuisopname - specialisten

Cliënt

Diëtist

Cliënt

Ergotherapie

Cliënt

Logopedie

Cliënt

Fysiotherapie

Cliënt

Alternatieve geneeswijzen en (genees)middelen

Cliënt

Pedicurezorg

Cliënt

Hoortoestellen - brillen

Cliënt

Medicatie door een arts voorgeschreven

Cliënt

Drogisterijartikelen

Cliënt

Vakantie en vrije tijd
Vakantie

Cliënt

Kosten activiteiten vrije tijd

Cliënt

Vervoer
Naar huisarts, tandarts, ziekenhuis
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Cliënt
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Verzekeringen
Zorgverzekering

Cliënt

Wettelijke Aansprakelijkheid (WA), deze biedt dekking bij schade aan derden
Amarant
12
(niet zijnde Amarant, medewerkers en/of medecliënten) (= basis via Amarant)
Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) volledige dekking (= eigen polis)2

Cliënt

Uitvaartverzekering

Cliënt

Persoonlijke eigendommen (inboedelverzekering) tot een bedrag van
€ 7.700,- (= basis via Amarant)1 2

Amarant

Persoonlijke eigendommen (inboedelverzekering), inboedel is meer waard dan
€ 7.700,- (eigen polis)2

Cliënt

Schade opzettelijk veroorzaakt door cliënt

Cliënt

Verzorging en voeding
Verzorgingsproducten gerelateerd aan zorg, zoals handschoenen

Amarant

Schoonmaakartikelen om je woonruimte schoon te maken. Hieronder valt ook
toiletpapier en handzeep. Als je deze producten zelf koopt, kun je hiervoor een
vergoeding van € 10,62 per maand krijgen.

Amarant

Persoonlijke verzorging zoals shampoo, tandpasta etc. Deze producten koop je
en betaal je zelf.

Cliënt

Voeding: als je zelf boodschappen doet en kookt dan krijg je een vergoeding van Amarant
€ 7,27 per dag
Voeding: extraatjes zoals chips en taart

Cliënt

Overlijden
Afscheidsdienst

1

2

7

Nabestaanden

De kosten voor deze verzekering betaalt Amarant. Dit is niet wettelijk verplicht, maar een extra service van Amarant.
Schadevergoeding vindt plaats op basis van dagwaarde.
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Overzicht kosten en tarieven
Wat

Toelichting

SBCA

Vraag de brochure aan bij Stichting Beheer
Cliëntengelden Amarant of via Amarant
Servicedesk.

VKU

Voorschieten Kleine Uitgaven.

€ 84,28 per jaar

Huisvesting

Uurloon Onderhoudsbedrijf (exclusief
materiaalkosten, inclusief btw).

€ 52,45 per uur

Waskosten3 4 5

Onder- en bovenkleding laten wassen door
Amarant.

€ 30,91 per maand

Onderkleding laten wassen door Amarant.

€ 14,83 per maand

Zelf wassen onder- en bovenkleding met
machines van Amarant.

€ 11,67 per maand

Vakantie/vrije tijd Begeleiderskosten.

3

4
5

Kosten

€ 39,- per uur

Dit zijn voorlopige tarieven.
De factuur kan afwijken van het maandbedrag. Amarant berekent alleen de werkelijke gemaakte waskosten per dag. Bijvoorbeeld: maak je
vanaf de 15e van de maand gebruik van de wasservice? Dan betaal je de helft van het maandbedrag.
Het is mogelijk om de factuur van de waskosten automatisch te laten incasseren. Hiervoor kun je contact opnemen met de afdeling debiteuren
088 611 00 00.
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Wat

Toelichting

Kosten

Verzekering6

Inboedelverzekering, als de
standaarddekking via Amarant niet
voldoende is. Minimum dekking op de polis
is € 20.000,-.7

€ 37,81 per jaar (incl.
eenmalige
poliskosten en 21%
assurantie-belasting)

Inboedelverzekering voor een hogere
waarde dan € 20.000,-. 7

€ 1,51 Per € 1.000,- extra
verzekerde waarde per jaar.
Dit is bovenop de minimale
dekking van € 20.000,- (incl.
21% assurantiebelasting)
€ 46,58 per jaar (incl.
eenmalige
poliskosten en 21%
assurantie-belasting) in het
eerste jaar,

WA-verzekering volledige dekking.7

€ 39,93 per jaar in het
tweede jaar (incl. 21%
assurantiebelastsing)
Verzorging en
voeding

6
7

9

Vergoeding wanneer je zelf je
schoonmaakartikelen koopt.

€ 10,62 per maand

Vergoeding wanneer je zelf je voeding
koopt.

€ 7,27 per dag

Kleding
en schoenen

De tarieven voor het merken van kleding en Op te vragen bij één van de
overige informatie.
naaiateliers

Overlijden

Verzorgen van kerkdienst en/of begrafenis
of crematie door geestelijk verzorger van
Amarant.

Op te vragen bij de
geestelijke verzorging van
Amarant

Dit zijn voorlopige tarieven.
Deze vervangt de basisverzekeringen van Amarant.
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Contactgegevens
Onderwerp

Toelichting

Gegevens

Brochure ‘Wie betaalt
wat?’

Voor algemene vragen en
onduidelijkheden over de inhoud
van deze brochure.

wiebetaaltwat@amarant.nl
088 - 611 99 55

Eigen bijdrage CAK

Voor vragen over inning,
berekening eigen bijdrage etc.
kun je terecht bij het Centraal
Administratie Kantoor (CAK).

www.hetcak.nl
0800 - 0087

Beheer financiën

Voor vragen over Stichting Beheer
Cliëntengelden Amarant, of als je
SBCA-lid bent, kun je terecht bij
Stichting Beheer Cliëntengelden
Amarant.

clientengelden@amarant.nl
088 - 611 00 00

De voorlichtingsbrochure SBCA kun
je opvragen bij Stichting Beheer
Cliëntengelden Amarant.

clientengelden@amarant.nl
088 - 611 00 00

Voor vragen over het product
Voorschieten Kleine Uitgaven
(VKU).

clientengelden@amarant.nl
088 - 611 00 00

Huisvesting

Vragen over de inrichting van je
eigen woonruimte kun je stellen
aan medewerkers op jouw locatie.
Bij het Onderhoudsbedrijf kun je
terecht als je gebruik wilt maken
van de onderhoudsdienst van
Amarant.

Medische
ondersteuning

helpdeskservices@amarant.nl
088 - 611 00 00

Vragen over medische zorg kun je
stellen aan medewerkers van de
locatie waar je woont.
Ook kun je vragen over medische
zorg stellen aan de Frontoffice
Behandeling.
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frontofficebehandeling@amarant.nl
088 - 611 22 29
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Onderwerp

Toelichting

Gegevens

Medische
hulpmiddelen

Vragen over een advies bij een
hulpvraag kun je stellen aan de
Frontoffice behandeling.

frontofficebehandeling@amarant.nl
088 - 611 22 29

Vragen over een hulpmiddel of een
financiering kun je stellen aan het
hulpmiddelenteam.

hulpmiddelen@amarant.nl
088 - 611 99 55

Vakantie / vrije tijd

Vragen over mogelijkheden en
advies over begeleiding tijdens je
vakantie en/of sociale activiteiten
kun je stellen aan medewerkers van
de locatie waar je woont.

WA-verzekering en
inboedelverzekering

Vragen over de WA-verzekering en
inboedelverzekering van Amarant
kun je stellen aan de afdeling
verzekeringen.

Verzorging en
voeding

Vragen over vergoeding van
voeding en schoonmaakartikelen
kun je stellen aan medewerkers van
de locatie waar je woont.

Overlijden

Vragen over ondersteuning door
een geestelijk verzorger kun je
stellen aan medewerkers van de
locatie waar je woont.

verzekeringen@amarant.nl
088 - 611 00 00

geestelijkeverzorging@amarant.nl
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Meer weten?

Meer weten over
Wie betaalt wat?
088 - 611 99 55
helpdeskclient@amarant.nl
www.amarant.nl/wiebetaaltwat

Amarant
Postbus 715
5000 AS Tilburg

Meer informatie vind je op
www.amarant.nl
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