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Eten en Drinken
Warme maaltijden

Warme maaltijd compleet (bestaande uit voor-, hoofd- en nagerecht) 8,90                           

Soep 1,50                           

Hoofdgerecht 6,50                           

Nagerecht 1,30                           

Seizoenfruit 0,50                           

Broodmaaltijd

Broodmaaltijd 2 bel.bolletjes, melk/karnemelk, 1 fruit 4,00                           

Lunch Kop soep, 2 bel. bolletjes/broodjes melk/karnemelk/sap, fruit 5,50                           

Snacks

Kroket per stuk 1,25                           

Frikandel per stuk 1,25                           

Patat per portie 1,75                           

Wit of bruin bolletje 0,55                           

Portie bitterballen 6 stuks 1,95                           

Garnituren

Kaas en worst assort. 12 stuks We leveren indien gewenst maatwerk, vraag naar de mogelijkheden 5,20                           

Zoute koekjes per schaaltje 1,50                           

Luxe garnituren

In overleg met restaurantmedewerker We leveren indien gewenst maatwerk, vraag naar de mogelijkheden 0,90                           

Warm en/of koud buffet is mogelijk vanaf 10 personen

Neem hierover contact op met de leidinggevende facilitaire zaken van de betreffende locatie.

Dranken

Koffie 1,25                           

Thee 1,25                           

Melk/karnemelk 0,45                           

Diverse soorten fris per glas/flesje   vanafprijs 1,50                           

Alcoholische dranken

Bier per flesje 1,50                           

Bier (alc. Vrij) per flesje 1,50                           

Wijn  rood/wit/rose per glas 2,00                           

Port/Sherry per glas 2,00                           

Advocaat per glas 1,75                           

Sterk alcoholhoudende drank

Jenever per glas 2,00                           

Beerenburg per glas 2,00                           

Gebak en koek

Roombotercake per plak 0,50                           

Groninger koek per plak 0,50                           

Gesorteerd gebak per stuk 2,50                           
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Kamer / Appartement
Leeghalen kamer/appartement

Afvoeren inventaris Afhankelijk van benodigde tijd offerte

Afvoeren van vloerbedekking Afhankelijk van benodigde tijd + tarief per m2 offerte

Afvoeren inventaris en vloerbedekking Afhankelijk van benodigde tijd + tarief per m2 offerte

Vloerbedekking schoonmaken Afhankelijk van benodigde tijd incl schoonmaak middelen offerte

Afvoeren van meubelstukken Afhankelijk van benodigde tijd, kosten vervoer, kosten stort offerte

Behang verwijderen Afhankelijk van benodigde tijd offerte

Behangen Afhankelijk van benodigde tijd en materialen offerte

Verzorging
Waskosten

Wassen kleding Afhankelijk per locatie; of tarief derden 83,00                         

Wasmerken

Wasmerken door De Hoven Bij opname 66,90                         

Wasmerken door De Hoven Nalevering per 20 wasmerkjes 10,75                         

Kapper en pedicure

Tarieven kapper en pedicure betreffen de prijzen van de zelfstandige ondernemers in de locatie

(Extra) facilitaire hulp intern/extern en horeca  (per uur)

Huishoudelijke Hulp 29,50                         

Horeca 29,50                         

Persoonlijke Verzorging (per uur)

bv. Extra douchen of begeleiding bezoek huisarts, ziekenhuis 37,00                         

Vervoer

Huur rolstoelbus op aanvraag

Klussenservice (per uur)

Klussenservice eigendom bewoners, excl materialen 37,00                         

Vervanging sleutels n.a.v. vermissing etc,  maken van nieuwe sleutel 27,75                         

Logeeropvang (per etmaal)

Huur van de kamer (incl. servicekosten), schoonmaak en beddengoed en afhankelijk van indicatie, thuiszorg 52,00                         

Wilt u gebruik gaan maken van extra diensten bijvoorbeeld bezoeken van activiteiten, gebruik telefoon, maaltijden

 etc dan zijn hier extra kosten aan verbonden, zie prijslijst
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Zaalhuur (per dagdeel)
Allegunda Ilberi Grand Cafe 72,50                         

Vergaderruimte begane 37,50                         

Vergaderruimte 2e etage 37,50                         

Multi functionele ruimte 55,00                         

Winkheem Vergaderkamer 30,00                         

Het kroegje 22,50                         

Recreatiezaal 40,00                         

Viskenij De Koffiezaal 35,00                         

Twaalf Hoven De Roemte 55,00                         

De kapschuur 70,00                         

Vergaderkamer 22,50                         

Vliethoven De Graanschuur -                             

Bestuurskamer -                             

Vergaderkamer 22,50                         

Damsterheerd De Huiskamer/vergaderkamer 22,50                         

Restaurant 52,50                         

De verhuur van een zaal betreft minimaal een dagdeel bestaande uit 4 uur.

Bij verhuur langer dan een dagdeel wordt het bedrag verhoogd met de uurprijs.

Zaalhuur is exclusief koffie en/of thee, inclusief schoonmaak en gebruik van servies.

Voor het inhuren van bedienend personeel wordt E.29,50 per uur in rekening gebracht (vanaf 20:00 - 06:00 

wordt een onregelmatigheidstoeslag van 40% extra in rekening gebracht op het uurtarief)

U kunt hierover contact opnemen met de leidinggevende facilitaire zaken van de betreffende locatie.

Administratiekosten
Servicekosten Opmaken van de maandelijkse nota's 3,90                           


