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Colofon
Dit is een uitgave van Amarant. De informatie in deze brochure sluit aan op de richtlijnen en beleidsregels
van de overheid (Jeugdwet). 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
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Inleiding
Het leven en wonen bij Amarant kost geld. Als je woont op een van de locaties van Amarant, betaalt Amarant
sommige kosten en andere kosten moet je zelf betalen. Hoe dit precies is geregeld, lees je in
de brochure “Wie betaalt wat”. Om inzichtelijk te maken welke wijzigingen er zijn ten opzichte van 2020
hebben we de wijzigingen in deze brochure samengevat. Dit zijn wijzigingen in tekst, beleid en wetgeving.
Wil je graag de volledige brochure “Wie betaalt wat 2021” inzien? Een digitale versie vind je op onze website:
www.amarant.nl/wie-betaalt-wat.
Ontvang je toch liever een papieren exemplaar? Dat kan. Stuur dan een e-mail naar
helpdeskclient@amarant.nl en geef aan dat je de brochure Jeugdwet met verblijf wilt ontvangen.
Vergeet niet je naam en adres te vermelden. Je krijgt de brochure dan zo snel mogelijk toegestuurd.

Waar kun je terecht met vragen?
Woon je al bij Amarant en heb je vragen over kosten van zorg of van huisvesting? Dan kan je deze vragen
stellen aan de persoonlijk begeleider van de locatie waar je woont of aan de
Helpdesk cliënt:
088 - 611 99 55
				helpdeskclient@amarant.nl
In deze brochure vind je de wijzigingen per onderwerp.
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Onderhoudsplicht minderjarige cliënten
Ouders zijn verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van hun kinderen. Dat staat in de wet. Dit
betekent dat ouders de kosten van levensonderhoud en studie moeten betalen tot hun kind 21 jaar wordt.
De onderhoudsplicht vervalt niet als het minderjarige kind onder voogdij geplaatst wordt, onder toezicht staat
of als het minderjarige kind ergens anders gaat wonen.
Is het moeilijk voor je om aan deze verplichting te voldoen? Dan zijn er voorzieningen waar je mogelijk een
beroep op kunt doen:
̵ Bij de gemeente waar je woont kun je vragen of er vanuit een bepaalde regeling een tegemoetkoming
mogelijk is.
̵ Daarnaast kun je onder bepaalde voorwaarden kinderbijslag aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank. Kijk
voor meer informatie op www.svb.nl.
Bewaar zorgvuldig alle rekeningafschriften, bonnetjes en facturen die je betaalt voor jouw kind. Zo kun je aan
de gemeente en de Sociale Verzekeringsbank aantonen om hoeveel en welke kosten het gaat.
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Medische ondersteuning
Medicatie door een arts voorgeschreven

Cliënt

Toelichting:

De ziektekostenverzekering vergoedt niet alle medicatie. Voor sommige medicijnen moet je een eigen
bijdrage betalen. Dat betekent dat je wettelijk vertegenwoordiger (ouders/voogd) of jij (als je 18 jaar of
ouder bent) deze medicatie voor een deel zelf betaalt. Dit heet de eigen bijdrage. Het bedrag dat je zelf
aan medicijnen betaalt, is nooit hoger dan € 250,- per jaar.
De eigen bijdrage voor medicijnen hoef je niet bij de apotheek af te rekenen. In plaats daarvan stuurt de
ziektekostenverzekering een rekening. Wil je ook die € 250,- eigen bijdrage (of mogelijk een deel ervan)
terug hebben? Soms betaalt de fabrikant van de medicatie dit bedrag. Vraag bij je apotheek hoe dit
werkt. Bij sommige medicatie bestaat hiervoor een mogelijkheid.
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Overzicht kosten en tarieven
Wat

Toelichting

Kosten

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

Waskosten1 2 3

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.

€ 39,- per uur

Verzekering 1

Inboedelverzekering, als de standaarddekking via Amarant niet voldoende
is. Minimumdekking op deze polis is € 20.000,-. 4

€ 37,81 per jaar
(incl. eenmalige
poliskosten en 21%
assurantiebelasting)

Inboedelverzekering voor een hogere waarde dan
€ 20.000,-.4

€ 1,51 per € 1.000,extra verzekerde waarde
per jaar. Dit is bovenop
de minimale dekking
van € 20.000,- (incl. 21%
assurantiebelasting)

WA-verzekering volledige dekking.4

€ 46,58 per jaar
in het eerste jaar
(incl. eenmalige
poliskosten en 21%
assurantiebelasting)
€ 39,93 per jaar in het
tweede jaar (incl. 21%
assurantiebelasting

Verzorging en
voeding

Vergoeding wanneer je zelf jouw schoonmaakartikelen koopt.

€ 10,62 per maand

Vergoeding wanneer je zelf jouw voeding koopt.

€ 7,27 per dag

Kleding
en schoenen

Label centrumlocatie.

€ 0,32 per stuk

Overlijden

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

Op te vragen bij de
geestelijke verzorging
van Amarant

1

Dit zijn voorlopige tarieven

2

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.

3

Het is mogelijk dat de waskosten automatisch geïncasseerd worden. Hiervoor kun je contact opnemen met de afdeling debiteuren 088 - 611 00 00

4

Deze vervangt de basisverzekering 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

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

Kleding en schoenen

Medische
ondersteuning

Medische hulpmiddelen

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

helpdeskservices@amarant.nl
088 - 611 00 00

Kleding kun je laten merken in een van de naaiateliers.

naaiatelier@amarant.nl

Daniël de Brouwerpark

088- 611 53 06

‘t Hooge Veer

088- 611 22 59

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.

frontofficebehandeling@amarant.nl
088 - 611 22 29

Vragen over een advies bij een hulpvraag kun je stellen aan
het hulpmiddelenteam.

hulpmiddelen@amarant.nl
088 - 611 99 55

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