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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). De gemeente waar je woont, is 
verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Tussentijdse wijzigingen 
of afwijking van de invulling door de verschillende gemeentes zijn mogelijk en zijn leidend. Er kunnen 
daarom geen rechten ontleend worden aan de inhoud van deze brochure. De meest actuele versie van 
deze brochure is te vinden op www.amarant.nl/wie-betaalt-wat. 

Een medewerker van de Helpdesk Cliënt (088 - 611 99 55) kan je altijd helpen met het opzoeken van de 
meest actuele versie van deze brochure.

Eerste versie, januari 2023

https://www.amarant.nl/wie-betaalt-wat
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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 via 088 - 611 99 55 of 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 of 
helpdeskclient@amarant.nl.

Onderwerpen
Op de volgende pagina’s kun je per onderwerp lezen welke kosten jij zelf betaalt en welke kosten 
Amarant betaalt.
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Overzicht wie welke kosten betaalt

Beheer financiën
Toelichting:
In de wet is afgesproken dat je zelf verantwoordelijk bent voor je geldzaken. 
De begeleiding mag je niet helpen met je financiën. Heb je hier hulp 
bij nodig? Dan kun je zelf een keuze maken wie jou hierbij gaat helpen. 
Amarant biedt de mogelijkheid om lid te worden van de Stichting Beheer 
Cliëntengelden Amarant (SBCA) of de regeling Voorschieten Kleine Uitgaven 
(VKU).

Lidmaatschap Stichting Beheer Cliëntengelden Amarant (SBCA)
Tarieven kun je opvragen bij afdeling cliëntengelden:  
clientengelden@amarant.nl 
Ook kun je de informatie (inclusief voorlichtingsfilm) op de website van 
Amarant raadplegen: www.amarant.nl/sbca

Cliënt

Voorschieten Kleine Uitgaven (VKU) € 89,85 per jaar Cliënt

Toelichting:
Amarant biedt tegen betaling de dienst Voorschieten Kleine Uitgaven (VKU) 
aan. Hiermee schiet Amarant kleine alledaagse persoonlijke uitgaven inclusief 
zakgeld voor, tot een maximum van € 150,00 per maand. Om gebruik te 
maken van de VKU-regeling dien je vooraf Amarant te machtigen. Er wordt 
geen begroting gemaakt en ook geen kwartaalverantwoording toegezonden. 
Je krijgt wel jaarlijks een overzicht van de werkelijke uitgaven.
Meer informatie kun je opvragen bij de afdeling cliëntengelden: 
clientengelden@amarant.nl

Eigen bijdrage CAK
(Centraal Administratie Kantoor)
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: www.hetcak.nl

Cliënt

mailto:clientengelden@amarant.nl
http://www.hetcak.nl/
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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 en 
energie 

Gemeenschappelijke ruimtes
Inrichting Amarant

Abonnement telefoon, televisie en internet Amarant

Schoonmaken van gemeenschappelijke ruimtes Amarant
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Woonruimte cliënt
Basisafwerking van je eigen woonruimte, muren en vloeren zijn netjes 
afgewerkt. Ook is er brandvertragende raamafwerking (zoals gordijnen)

Amarant

Toelichting:
Als je verhuist, zorg je ervoor dat je jouw woonruimte netjes oplevert. Ook 
lever je de muren weer in dezelfde staat (kleur) op. Samen met je begeleider 
vul je een opleverrapport in. 

Sleutels van je woonruimte: als je deze verliest dan worden er kosten in 
rekening gebracht voor het maken van nieuwe sleutels

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? Dan betekent dit dat je zelf jouw eigen woonruimte 
schoonmaakt. Je begeleider geeft tips hoe je dit het beste kunt aanpakken. 
De afspraken worden vastgelegd in je persoonlijk plan. Ook de afspraken over 
het kopen van de schoonmaakartikelen staan hier in. Als je deze zelf wil gaan 
kopen dan krijg je hier een vergoeding van € 11,80 per maand voor. Voor 
de vergoeding koop je alle producten die nodig zijn voor het schoonhouden 
van je woonruimte. Denk aan allesreiniger, wc-papier, handzeep en 
schoonmaakdoekjes. Als het niet lukt om deze schoonmaakartikelen te kopen 
dan zet jouw begeleider de vergoeding stop en zorgt hij/zij ervoor dat je de 
benodigde producten via Amarant krijgt

Onderhoud spullen eigendom van Amarant Amarant

Onderhoud spullen eigendom cliënt Cliënt
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Kleding en schoenen
Kleding en schoenen koop en betaal je zelf Cliënt

Wassen en stomen Cliënt

Toelichting:
Voor het wassen van kleding ben je zelf verantwoordelijk. Je kunt hiervoor 
gebruikmaken van de wasserij diensten van Amarant. Daarvoor betaal je een 
bijdrage in de kosten.
De tarieven1 lees je hieronder:
 ̵ Onder- en bovenkleding laten wassen door Amarant: € 34,60 per maand
 ̵ Zelf wassen met machines van Amarant:  € 13,05 per maand

Zorgverzekering
Toelichting:
Iedereen in Nederland is verplicht een basisverzekering af te sluiten voor 
ziektekosten. Voor zorgkosten die niet in het basispakket zitten, kun je 
vrijwillig een aanvullende verzekering afsluiten. Afhankelijk van de gekozen 
zorgverzekering worden de kosten vergoed. Eigen risico betaal je zelf

Cliënt

1 Dit zijn voorlopige tarieven
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Vakantie en vrije tijd
Vakantie Cliënt

Kosten activiteiten vrije tijd Cliënt

Toelichting:
Kosten van activiteiten in je vrije tijd betaal je zelf. Bijvoorbeeld een 
lidmaatschap van een sportvereniging of een dagje uit naar een pretpark 
of een meerdaagse vakantie. Wil je tijdens de activiteiten in je vrije tijd 
begeleiding van een medewerker van Amarant? Dat betaal je de kosten 
daarvoor zelf. Je betaalt in dat geval:
 ̵ De kosten van begeleiding: deze worden vooraf met je afgesproken  

(€ 41,70 per uur );
 ̵ Eventuele kosten van het uitstapje voor jezelf en voor de begeleider 

(bijvoorbeeld entreekaartjes);
 ̵ De kosten van het vervoer van en naar de activiteit voor jezelf en de 

begeleider

Vervoer
Naar huisarts, tandarts, ziekenhuis Cliënt
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 Wettelijke Aansprakelijkheid verzekering
Wettelijke Aansprakelijkheid (WA), deze biedt dekking bij schade aan derden 
(niet zijnde Amarant, medewerkers en/of medecliënten) (= basis via Amarant)

Amarant

Toelichting:
Amarant sluit standaard voor al haar cliënten die wonen op een locatie van 
Amarant een verzekering af in het kader van Wettelijke Aansprakelijkheid. Deze 
biedt dekking bij schade aan derden. Deze verzekering is niet wettelijk verplicht, 
maar een extra service van Amarant. Vragen hierover kun je stellen bij de 
afdeling verzekeringen: verzekeringen@amarant.nl

Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) volledige dekking (= eigen polis) Cliënt

Toelichting:
Wanneer je wil dat ook de schade is gedekt die je veroorzaakt aan Amarant, 
medewerkers en/of medecliënten, dan kun je zelf of via de afdeling 
verzekeringen van Amarant (verzekeringen@amarant.nl) een WA-verzekering 
afsluiten. Deze polis vervangt dan de standaard WA-verzekering. 

De kosten2 van de WA-verzekering afgesloten via Amarant:
 ̵ € 46,58 per jaar (incl. eenmalige poliskosten en 21% assurantiebelasting) in 

het eerste jaar
 ̵ € 39,93 per jaar in het tweede jaar (incl. 21% assurantiebelasting)

2 Dit zijn voorlopige tarieven

mailto:verzekeringen@amarant.nl
mailto:verzekeringen@amarant.nl
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Inboedelverzekering
Persoonlijke eigendommen (inboedelverzekering) tot een bedrag van
€ 7.700,00 (= basis via Amarant)

Amarant

Toelichting:
Alle cliënten die wonen op een locatie van Amarant zijn standaard voor 
persoonlijke eigendommen verzekerd voor een bedrag van € 7.700,00. De 
kosten van deze verzekering betaalt Amarant. Dit is niet wettelijk verplicht maar 
een extra service van Amarant. Vragen hierover kun je stellen aan de afdeling 
verzekeringen: verzekeringen@amarant.nl

Persoonlijke eigendommen (inboedelverzekering), inboedel is meer waard dan
€ 7.700,00 (eigen polis)

Cliënt

Toelichting:
Hebben je spullen een aantoonbaar hogere waarde dan € 7.700,00 en wil je 
daarvoor verzekerd zijn? Dan kun je zelf of via de afdeling Verzekeringen van 
Amarant (verzekeringen@amarant.nl) een inboedelverzekering afsluiten. Deze 
vervangt de standaard inboedelverzekering. De kosten betaal je zelf.

De kosten3 van de inboedelverzekering via Amarant afgesloten:
 ̵ Als de standaarddekking via Amarant niet voldoende is. Minimum dekking op 

de polis is € 20.000,00: € 37,81 per jaar (incl. eenmalige poliskosten en 21% 
assurantiebelasting)

 ̵ Inboedelverzekering voor een hogere waarde dan € 20.000,00:  € 1,51 per 
€ 1.000,00 extra verzekerde waarde per jaar. Dit is bovenop de minimale 
dekking van € 20.000,00 (incl. 21% assurantiebelasting)

Schade
Bij schade vindt schadevergoeding plaats op basis van de dagwaarde

Schade opzettelijk veroorzaakt door cliënt Cliënt

3 Dit zijn voorlopige tarieven

mailto:verzekeringen@amarant.nl
mailto:verzekeringen@amarant.nl
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Verzorging 
Verzorgingsproducten gerelateerd aan zorg, zoals handschoenen Amarant

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

Cliënt

Voeding 
Amarant zorgt er voor dat je dagelijks gezonde maaltijden krijgt. Dit betekent 
een ontbijt, lunch, avondeten en voldoende drinken en gezonde tussendoortjes 
zoals fruit. Als je ervoor kiest om, bijvoorbeeld in het weekend, naar huis te 
gaan of naar familie/verwanten dan krijg je géén vergoeding voor voeding van 
Amarant.

Is het aanleren van het bereiden van een gezonde maaltijd en het kopen van 
gezonde voeding een onderdeel van je begeleiding? Dan betekent dit dat je zelf 
boodschappen gaat doen en zelf je maaltijden klaarmaakt. Je begeleider geeft 
tips hoe je dit het beste kunt aanpakken. De afspraken worden vastgelegd in 
je persoonlijk plan. Je krijgt een vergoeding voor je boodschappen van € 8,10 
per dag. Als het voedingsbudget besteed wordt aan andere zaken dan voeding, 
dan zal de begeleiding de vergoeding stopzetten en voeding verstrekken. Deze 
kunnen zo nodig samen gekocht worden. 

Het kan zijn dat er koffie en thee wordt verstrekt in de algemene ruimtes. Dit 
betekent dat deze kosten mogelijk van je vergoeding per dag voor voeding 
betaald worden en dat deze vergoeding lager wordt

Amarant

Extraatjes zoals chips en taart koop je en betaal je zelf Cliënt
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Amarant
Postbus 715
5000 AS Tilburg

Meer informatie vind je op
www.amarant.nl

Meer weten?

Meer weten over 
Wie betaalt wat?

088 - 611 99 55 
helpdeskclient@amarant.nl
www.amarant.nl/wie-betaalt-wat
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