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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 

 

 

  

DIVERSE KOSTEN 

   

baard/snor   €  6,00 

wassen   €  4,00 

wassen extra verzorging   €  8,00 

wassen extra haarmasker   € 11,00 

knippen   € 20,00 

bijknippen   € 12,00 

tondeuse   € 12,00 

kleuren/mechen 
kort of lang 

haar 
 € 38,00 

blonde lokken/balyage kort haar  € 31,00 

blonde lokken/balyage lang haar  € 35,00 

kleuren (enkel uitgroei)   € 31,00 

permanent   € 33,00 

watergolf/mise en plies   € 18,00 

los handdrogen   € 12,00 

brushing kort haar  € 19,00 

brushing lang haar  € 23,00 

krultang/stijltang kort haar  € 19,00 

krultang/stijltang lang haar  € 23,00 

opsteken   € 15,00 
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5. Maaltijden 

 

Dagpatiënten  

1) Ontbijt € 3,60 

2) Middagmaal (tijdens de week) inbegrepen 

3) Middagmaal (weekend/verlof) € 7 

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. Pedicure 

 

Per beurt € 17 

 

9. Post  

 

Postzegels Te koop op campus Dr. Guislain in de cafetaria 
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10. 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 

 

11. Schade 

 

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

gebracht. 

 

12. Sleutels 

 

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

kostprijs aangerekend (€ 25). 

 

13. Tandzorgen 

 

Verrekening van de remgelden voor consultaties bij een tandarts met een externe 

praktijk, evenals de kostprijs van eventueel geplaatste prothesen. 

 

14. Telefonie 

 

 

Er kan getelefoneerd worden via een toestel 

op de afdeling na toestemming van het 

verplegend personeel: 

 

Lokale en GSM oproepen  Startkost van € 0,1050 

+ € 0,0921/min 

0900-oproepen en internationale oproepen 

variëren qua kostprijs 

Worden verrekend aan werkelijke 

kostprijs 
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15. 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 

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 aan effectieve prijs. 

 
 

16. Wasserij 

U kan een beroep doen op een externe wasserij.  

De verrekening gebeurt per kledingstuk.  

De prijslijst ligt ter beschikking op de afdeling. 

 

 

 


