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1. Internet & media 

 

Per effectieve dag aanwezigheid, 

ongeacht uw verblijfsstatuut 

€ 0,19 / dag 

 

2. Kabeldistributie 

 

Op bepaalde afdelingen kan u gebruik 

maken van een eigen televisietoestel, 

kabelaansluiting en -distributie 

€ 8,60 / maand 

 

3. Kopies 

 

Contant te betalen op aan het onthaal  € 0,12 / kopie 

 

4. Kapper 

 

Heren 
 

- Wassen 
€ 5,00 

- Knippen 
€ 15,00 

- Baard/snor 
€ 6,00 

Dames 
 

- Wassen 
€ 5,00 

- Knippen 
€ 15,00 

- Watergolf 
€ 17,50 

- Brushing 
€ 17,50 

- Brushing compleet (wassen, knippen, 
verstevigen, lak) 

€ 34,50 

- Permanent (wassen, knippen, inrollen, mise en 
plis en brushing, incl. vitamine, oliebehandeling) 

€ 58,00 

- Permanent (zie hierboven, zonder knippen) 
€ 50,00 

  

DIVERSE KOSTEN 
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- Permanent (zie hierboven, zonder knippen, mise 

en plis en brushing) 

€ 31,00 

- Haarkleuring  of blonde lokken (incl. knippen, 
brushing/mise en plis) 

€ 58,00 

- Haarkleuring of blonde lokken (zie hierboven, 
zonder knippen) 

€ 50,00 

- Haarkleuring of blonde lokken (zie hierboven, 

zonder knippen, mise en plis en brushing) 

€ 31,00 

 

5. Maaltijden 

 

Dagpatiënten  

1) Ontbijt € 3,60 

2) Middagmaal (tijdens de week) inbegrepen 

3) Middagmaal (weekend/verlof) € 6,66 

Nachtpatiënten  

1) Lunchpakket € 3,60 

2) ’s Avonds opwarmen van het 
middagmaal 

€ 3,60 

 

6. Magazijn 

 

Intern aangekochte goederen via het magazijn worden verrekend aan 

kostprijs. 

 

7. Ongevallenverzekering 

 

Per effectieve dag aanwezigheid, 

ongeacht uw verblijfsstatuut 

€ 0,05 / dag 

 

8. Patiëntengelden 

Per uitzondering kunnen gemaakte schulden op de afdeling via de 

verpleegnota verrekend worden. 

 

9. Pedicure 

 

Per beurt € 17 

 

10. Post  

 

Postzegels Te verkrijgen in de cafetaria (campus 

Dr. Guislain). 
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11. Rooming in 

 

Bij opname van een kind met 

begeleidende ouder wordt er een 

verblijfsforfait voor de ouder 

aangerekend (maaltijden, drank en 

overnachting inbegrepen) 

€ 25 / dag 

 

12. Schade 

 

Elke aangebrachte schade (aan gebouwen, meubilair, enz.) wordt in rekening 

gebracht. 

 

13. Sleutels 

 

Bij verlies van of schade aan de sleutels die u ter beschikking krijgt, wordt u 

de kostprijs aangerekend (€ 20). 

 

14. Tandzorgen 

 

Verrekening van de remgelden voor consultaties bij een tandarts met een 

externe praktijk, evenals de kostprijs van eventueel geplaatste prothesen. 

 

15. Telefonie 

 

Publieke telefoons Ter beschikking op de meeste 

afdelingen. 

Nationaal telefoongesprek naar een 

vast nummer via onthaal (na 

toestemming verplegend personeel) 

€ 2 

Nationaal telefoongesprek naar een 

mobiel nummer via onthaal (na 

toestemming verplegend personeel) 

€ 4 

Internationaal telefoongesprek via 

onthaal (na toestemming verplegend 

personeel) 

€ 9 

 

 

 

16. Vervoer (samen met een medewerker van het P.C. Dr Guislain) 

 

U rijdt mee als enige passagier € 0,60 / km, met een minimum van € 

5,00 / rit + parkingkosten  

U rijdt mee met andere passagiers Het totaalbedrag wordt verdeeld over 

alle passagiers en de berekening 
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gebeurt als volgt: € 0,60 / km, met 

een minimum van € 6,00 / rit + 

parkingkosten.  

Gemaakte kosten bij vervoer met ambulance, autocar (bij uitstappen), enz. 

worden doorgerekend. 

 

17. Voeding 

 

Intern aangekochte voeding (bijv. gebak bij speciale gelegenheden) wordt 

doorgerekend. 

 

18. Wasserij 

U kan een beroep doen op een externe wasserij. De verrekening gebeurt per 
kledingstuk. De prijslijst ligt ter beschikking op de afdeling. 

 

 
 


