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Een gelukkig leven voor onze cliënten. 

Daar zetten we ons dagelijks voor in. We doen 

dat op allerlei manieren. Veel zaken die ORO 

voor de cliënten doet, worden vergoed door de 

overheid. Maar niet alles. Voor sommige dingen moet 

je zelf bijbetalen. Omdat we het belangrijk vinden dat je 

precies weet hoeveel je moet bijbetalen en waarvoor, hebben 

we deze brochure gemaakt. Deze brochure is vooral bedoeld 

voor cliënten met een Wlz-indicatie die wonen bij ORO.  

We leggen uit welke kosten ORO betaalt en welke extra 

diensten of producten je bij ons kunt kopen.

Kan alles?
Nee, niet alles kan, maar wel heel veel. Het gaat erom dat jij zoveel 
mogelijk kunt doen wat je graag doet. Misschien wordt paardrijden 
bijvoorbeeld voor jou niet vergoed. Maar dat wil niet zeggen dat je niet 
kunt paardrijden, je betaalt hier dan zelf een vergoeding voor. 

Laat het horen!
Het is heel belangrijk dat jij zelf, of je vertegenwoordiger, laat weten 
wat je graag wilt en wat je graag wilt doen. Je contactpersoon bij ORO 
kan je vertellen of het te regelen is en hoeveel je er misschien voor 
moet bijbetalen. Laat je wensen horen!
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Appartement en kamer Wat betaalt ORO? Wat betaal je zelf?

ORO kan zorgen voor de inrichting van je 
woonruimte. ORO zorgt dan voor eenvoudige 
inrichting: vloerbedekking, gordijnen, tafel, 
stoel, kast, lampen, standaard bed, matras, 
beddengoed, handdoeken en washandjes. 
Als er een keuken aanwezig is, zorgt ORO 
ook voor een kookplaat en een koelkast.                                                                                                                      

Deze standaardinrichting is en blijft eigendom 
van ORO.

ORO zorgt voor de inrichting en stoffering van 
de gemeenschappelijke ruimten.

Woon je bij ORO? Dan zijn de spullen in jouw 
kamer of appartement verzekerd. Het verzeker-
de bedrag is afhankelijk van de grootte van de 
woonruimte:
• kamer € 10.000,-
• klein appartement/studio € 20.000,-
• groot appartement of woning € 35.000,-
Sinds 1 januari 2021 betaal je hiervoor geen 
maandelijkse bijdrage meer.

Als je bij ORO gaat wonen, breng dan 
gerust je meubilair en linnengoed mee. 
Wil je zelf voor vloerbedekking en 
gordijnen zorgen, dan betaal je deze 
zelf.  

Als je niet bij ORO woont, betaal en 
zorg je zelf voor de inrichting en 
stoffering.

Het verzekeren van je persoonlijke 
eigendommen is in principe een 
verantwoordelijkheid van de cliënt/
wettelijk vertegenwoordiger. 
Bij de verzekering via ORO heb je 
een eigen risico. Dit is € 250,- per 
schade. Zijn de spullen in jouw 
kamer (de inboedel) meer waard dan 
het verzekerd bedrag? Wil je een lager 
eigen risico? Dan is het verstandig om 
zelf de totale inboedel te verzekeren. 
Je kunt zelf een verzekeraar kiezen. 
Deze verzekering betaal je zelf.

Inrichting, stoffering 
en linnengoed eigen 
woning, kamer 
als je bij ORO woont

Inrichting en stoffering
(vloerbedekking en 
gordijnen) eigen woning, 
appartement als je niet 
bij ORO woont

Inrichting en stoffering 
gemeenschappelijke 
ruimten van ORO

Collectieve
inboedelverzekering

Fijn wonen vinden we belangrijk voor alle cliënten die bij ons 

wonen. Dat betekent ook rustig slapen en lekker en gezond eten 

en drinken. Samen koken? Gezellig samen aan tafel? Eten bij ORO 

doe je zoals jij dat het fijnste vindt. En natuurlijk houden we 

rekening met bijzondere wensen en diëten. Jouw woonwensen 

nemen we serieus, zodat je een woonplek hebt waar je je 

helemaal thuis voelt. Nu en later.
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vervolg van appartement en kamer

Appartement en kamer Wat betaalt ORO? Wat betaal je zelf?

Telefoon, televisie en 
internet 

Schoonmaak

Servicekosten 
gemeenschappelijke 
ruimten ORO

In gemeenschappelijke ruimten zijn 
aansluitingen en abonnementen voor 
telefoon en televisie. Daar zorgt ORO voor. 

Als je bij ORO woont en je wilt op je kamer 
je eigen telefoon, televisie en internet, dan 
zorgen wij ervoor dat de kabels hiervoor in 
de muren aanwezig zijn. Als de kabels nog 
niet in de muur zitten, omdat het gebouw 
daar nog niet mee uitgerust is, gaan wij met 
jou in gesprek over wat er wel mogelijk is.

In gezamenlijke ruimtes wordt het 
standaard zenderpakket aangeboden.

Als je bij ORO woont, zorgt ORO voor de 
schoonmaak. Wel kunnen we je vragen 
om mee te helpen met schoonmaken. 
ORO zorgt voor de schoonmaakspullen. 
Als jij zelf schoonmaakt én voor de 
schoonmaakspullen zorgt, ontvang je 
voor de schoonmaakspullen een 
onkostenvergoeding. 

Als je niet bij ORO woont en je kunt zelf niet 
schoonmaken, overleg dan met je zorgcoör-
dinator of ORO-contactpersoon of inzet van 
schoonmaak mogelijk is vanuit je indicatie.

Woon je bij ORO, dan betaalt ORO de 
servicekosten (kosten voor onder andere 
onderhoud).

Je kunt zelf zorgen voor de kabels vanuit de muur 
naar bijvoorbeeld je televisie of eigen wifi-router. 
ORO kan dit ook voor je regelen. Je betaalt de 
kosten zelf.

Heb je (extra) wensen voor vaste telefoon, tv of 
internet, dan is dat mogelijk. Dit is afhankelijk van 
je woonsituatie. Samen kijken we naar de juiste 
oplossing. De extra kosten betaal je zelf.

Woon je niet bij ORO, dan betaal je de 
servicekosten zelf.

Persoonlijke 
verzorging Wat betaalt ORO? Wat betaal je zelf?

Kapper

Toiletartikelen

Hand- en 
voetverzorging

Als je bij ORO woont en je je eigen nagels 
niet kunt knippen, zorgt ORO ervoor dat 
dit wordt gedaan. 

Als je niet bij ORO woont en je kunt je 
eigen nagels niet knippen, overleg dan 
met je zorgcoördinator of ORO-contact-
persoon of er ruimte is binnen je indicatie 
om deze verzorging te verkrijgen. 

Je betaalt zelf de kosten voor de kapper.
Gaat een begeleider met je mee, dan betaal 
je hiervoor begeleidingskosten.

Toiletartikelen die je nodig hebt voor je 
persoonlijke verzorging betaal je zelf. 

Je kunt er voor kiezen dat ORO de 
standaard toiletartikelen voor je aanschaft. 
Je betaalt deze dan ook zelf.

Kies je er zelf voor om het knippen van 
je nagels door een pedicure of manicure 
uit te laten voeren, dan betaal je de 
kosten zelf.
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Heb je speciale kleding nodig in verband 
met de zorg bij ORO? Informatie hierover 
vind je later in deze brochure bij persoons-
gebonden hulpmiddelen (pagina 21). 

Dit wordt verzorgd door ORO.

Als kleding eigendom van ORO is, wordt 
dit verzorgd door ORO.

Je betaalt zelf de kosten van je kleding. 

In sommige woningen zijn naamlabels 
vereist om te voorkomen dat kleding  
zoekraakt.
Het labelen van kleding en eigen 
linnengoed regel je zelf, maar ORO kan 
hier, tegen betaling, ook voor zorgen.

Voor het wassen, drogen en strijken van je 
eigen kleding ben je zelf verantwoordelijk. 
Je kunt hierbij, tegen betaling, gebruik-
maken van de wasvoorzieningen van ORO.

Als je kleding kapot is of je wilt iets aan 
laten passen, dan kan ORO hiervoor zorgen. 
De kosten hiervoor betaal je zelf. 

Kleding en 
wasverzorging* Wat betaalt ORO? Wat betaal je zelf?

Kleding 

Naamlabels op 
persoonlijke kleding en 
linnengoed

Wassen, drogen en 
strijken van linnengoed 
(beddengoed, hand-
doeken en washandjes) 

Wassen, drogen 
en strijken van 
kleding

Reparaties of 
aanpassingen 
eigen kleding

*Vraag je zorgcoördinator of ORO-contactpersoon naar het reglement Kleding en wasverzorging.

Voeding

Voeding

Wat betaalt ORO?

Wat betaalt ORO?

Wat betaal je zelf?

Wat betaal je zelf?

Maaltijden en 
tussendoortjes

Luxe voedingsmiddelen 
en speciale wensen

Zelf voor je eten zorgen?Als je bij ORO woont, zorgt ORO voor de 
maaltijden en tussendoortjes zoals koffie, 
thee en fruit.

Als je bij ORO woont en je hebt samen met 
je zorgcoördinator of ORO-contactpersoon 
bepaald dat je zelf voor je eten en drinken 
zorgt, dan kun je aanspraak maken op een 
onkostenvergoeding.

Als je niet bij ORO woont, zorg je zelf voor 
je eten.

Wil je gebruikmaken van maaltijden bij 
ORO dan kan dat. Je betaalt deze dan zelf.

Luxe voedingsmiddelen, zoals gebak, 
chips, alcoholische dranken en snoepgoed, 
horen niet bij de maaltijden en 
tussendoortjes. Die betaal je zelf.

Als je persoonlijke wensen hebt voor het 
eten en drinken, proberen wij daaraan te 
voldoen. Je betaalt hier mogelijk wat 
extra’s voor.



  Een  prettige                       dag  
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Vervoer bij 
dagbesteding

ORO betaalt de kosten van vervoer bij 
dagbesteding als je hiervoor een indicatie
hebt en als:
•   je het dagbestedingsaanbod van ORO
 binnen je woonplaats of dichtstbijzijnde  
 gemeente afneemt.
• je in aanmerking komt voor een   
 specialistische voorziening die niet in 
 de eigen gemeente wordt aangeboden.

Een fijn leven betekent ook een prettige dag. Elke keer 

opnieuw. Op school, bij de dagbesteding of op je werk en 

natuurlijk ook in je vrije tijd. ORO ondersteunt en helpt je 

waar jij dat nodig vindt. Samen met jou gaan we op zoek 

naar wat bij jou past. Zodat ook jij kunt meedoen. Net als 

iedereen, op je eigen manier en in je eigen tempo.

Dagbesteding Wat betaalt ORO? Wat betaal je zelf?



1514

Collectieve activiteiten 
georganiseerd door 
ORO
 

Ontspannings- en 
recreatieactiviteiten 
binnen ORO 

Ontspannings- en 
recreatieactiviteiten 
buiten ORO
 
Vervoerskosten voor 
sociale activiteiten, 
ontspannings- en 
recreatieactiviteiten

Woon je in een van de woningen van 
Het Rijtven, De Vennen, Het Rietven of
Kesselcamp, dan betaal je een vrijwillige 
collectieve bijdrage voor de volgende 
activiteiten: Carnaval, de december-
activiteiten (Sinterklaas, Kerst en vuurwerk), 
vakantie-activiteiten en exploitatie van 
Café de Honingpot. Meer informatie staat 
in de brochure ‘Vrijetijd Rijtven’.

ORO biedt verschillende producten aan 
zoals recreatief paardrijden of zwemmen 
en shantala als ontspanning. De kosten 
hiervoor betaal je zelf. Gaat een begeleider 
met je mee, dan betaal je hiervoor 
begeleidingskosten. De tarieven van onze 
producten vind je achterin deze brochure. 

De kosten hiervoor betaal je zelf. Gaat een 
begeleider met je mee, dan betaal je 
hiervoor begeleidingskosten.

De kosten hiervoor betaal je zelf. 
Net als de kosten voor parkeren.

Jaarlijks worden door ORO activiteiten 
georganiseerd die voor alle ORO-cliënten 
toegankelijk zijn, zoals de Kermis en 
de Verwendag.

Activiteiten Wat betaalt ORO? Wat betaal je zelf?



 Lekker  
    in je vel  
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 Arts VG en huisarts

Tandarts

Woon je zonder behandeling of woon je 
niet bij ORO, dan is het niet mogelijk om 
je huisartsenzorg bij ORO af te nemen. 
De vergoeding van huisartsenzorg vindt 
plaats vanuit je zorgverzekering.

Woon je bij ORO zonder behandeling of 
woon je niet bij ORO, dan wordt tandartsen- 
zorg mogelijk (gedeeltelijk) vergoed door je 
zorgverzekeraar. Vraag je zorgverzekeraar 
naar de voorwaarden. Worden de kosten 
niet vergoed, dan betaal je de zorg zelf. 
Wil je gebruikmaken van het Centrum 
Bijzondere Tandheelkunde van Lore*? 
Overleg dan met je zorgcoördinator of 
ORO-contactpersoon of dit mogelijk is.

De inzet van de Arts Verstandelijk Gehandi-
capten (Arts VG) wordt door ORO vergoed. 
Woon je bij ORO inclusief behandeling, dan 
betaalt ORO daarnaast de huisartsenzorg. 
Je kunt hiervoor gebruikmaken van een 
huisarts buiten ORO. Wil je gebruikmaken 
van de huisarts van ORO, overleg dan met je 
zorgcoördinator of ORO-contactpersoon of 
dit mogelijk is.

Woon je bij ORO inclusief behandeling, 
dan wordt de noodzakelijke tandartsenzorg 
vergoed door het Wlz Zorgkantoor. Je kunt 
gebruikmaken van zowel het Centrum 
Bijzondere Tandheelkunde van Lore* of 
van een reguliere tandarts in je eigen 
woonplaats. Omdat de kosten niet door 
de zorgverzekeraar betaald worden, 
is het niet nodig om een aanvullende 
tandartsverzekering af te sluiten.

Behandeling Wat betaalt ORO? Wat betaal je zelf?

Groeien, ontwikkelen en jezelf ontplooien. Dat kan op allerlei manieren. 

Samen zoeken we naar groeimogelijkheden die bij jou passen, waar jij je fijn 

bij voelt. We kijken ook samen hoe jij gezond en fit kunt blijven. Natuurlijk 

helpen onze artsen en therapeuten daarbij als dat nodig is. Maar we denken 

vooral aan lekker wandelen, fietsen, sporten bij de sportclub in de buurt of... 

Jouw wens is voor ons het allerbelangrijkste.

*Lore, het behandel- en expertisecentrum van ORO.
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Behandeling Wat betaalt ORO? Wat betaal je zelf?

vervolg van behandeling vervolg van behandeling

Behandeling

Geestelijke 
verzorging

Wat betaalt ORO?

Wat betaalt ORO?

Wat betaal je zelf?

Wat betaal je zelf?

Geestelijke verzorging ORO zorgt voor geestelijke verzorging die 
zoveel als mogelijk past bij jouw geloof 
of levensovertuiging.

Geestelijke verzorging bij een religieuze 
ceremonie, jubileum of uitvaart betaal je 
zelf. Kosten zijn afhankelijk van je wensen. 
Overleg hierover met je zorgcoördinator of 
ORO-contactpersoon.

Als je bij ORO woont inclusief behandeling 
wordt noodzakelijke behandeling door een 
gedragsdeskundige, paramedisch behande-
laar, vaktherapeut of bewegingstherapeut 
binnen of buiten ORO vergoed door ORO. 
Dit wordt alleen door ORO vergoed als de 
behandeling gerelateerd is aan je beperking 
en/of als de behandelaar over specifieke 
kennis of vaardigheden moet beschikken 
om de behandeling uit te kunnen voeren. 

Woon je bij ORO inclusief behandeling en 
hebben je voeten zorg nodig vanwege een 
medische indicatie, dan zijn de kosten van 
de medisch pedicure (in geval van diabetes 
of reuma mag dit ook een gespecialiseerd 
pedicure zijn) voor rekening van ORO. Inzet 
gaat in overleg met je regiebehandelaar*. 

Wordt de behandeling niet door ORO 
vergoed, dan wordt deze mogelijk 
(gedeeltelijk) vergoed door je 
zorgverzekeraar. Worden de kosten 
niet vergoed, dan betaal je de zorg zelf.

Woon je niet bij ORO of woon je bij ORO 
zonder behandeling, dan kun je deze zorg 
ook afnemen. Je betaalt de kosten dan zelf. 
Deze kosten kun je mogelijk (gedeeltelijk) 
terugkrijgen van je zorgverzekeraar.

De huisarts of Arts VG kan je verwijzen naar 
een medisch specialist. Afhankelijk van 
de polisvoorwaarden worden de kosten 
(gedeeltelijk) vergoed door je eigen 
zorgverzekeraar.
 
Mogelijk vergoedt jouw aanvullende
zorgverzekering alternatieve genees- 
wijzen. Als dat niet het geval is, betaal 
je de kosten hiervan zelf.

Therapeut

Pedicure

Medisch specialist en 
ziekenhuisopname

Alternatieve 
geneeswijzen

* Weet je niet wie je regiebehandelaar is of heb je vragen hierover? Informeer dan bij je zorgcoördinator of ORO-contactpersoon.

Vervoer Woon je bij ORO inclusief behandeling, dan 
komen de vervoerskosten naar de huisarts, 
Arts VG, tandarts, therapeut of pedicure 
binnen ORO voor rekening van ORO.

Ga je naar een behandelaar buiten ORO, 
dan worden de vervoerskosten niet vergoed 
door ORO. Daarnaast vergoedt ORO geen 
vervoerskosten naar behandelaren binnen 
ORO als je niet bij ORO woont of zonder 
behandeling bij ORO woont. 

Soms worden vervoerskosten naar het zie-
kenhuis, tandarts of therapeut buiten ORO 
vergoed door je zorgverzekeraar vanuit de 
regeling ‘Zittend ziekenvervoer’. Hiervoor is 
een machtiging van je verzekeraar nodig. 

Kosten voor het parkeren komen voor eigen 
rekening.
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Wat betaal je zelf? Hulpmiddelen en
medicijnen

Wat betaalt ORO? Wat betaal je zelf?Wat betaal je zelf?

Woon je bij ORO inclusief behandeling en heb je 
persoonsgebonden hulpmiddelen nodig? Dan 
worden de kosten van deze persoonsgebonden 
hulpmiddelen vergoed door ORO indien het 
hulpmiddel een relatie heeft met de opname-
indicatie en/of daaraan gerelateerde zorg. 
Dit wordt individueel beoordeeld. 

Zijn de persoonsgebonden hulpmiddelen voor 
jou op maat gemaakt of aangepast, zoals 
orthopedische schoenen of scheurpakken? 
Dan is naast bovenstaande voorwaarde ook 
toestemming nodig van het Wlz Zorgkantoor 
voordat deze vergoed worden. ORO kan deze 
aanvraag indienen. 

Woon je bij ORO inclusief behandeling en is 
er speciale kleding nodig in verband met de zorg 
bij ORO? Dan verzorgt ORO de benodigde kleding 
of aanpassingen in eigen kleding.         

Sinds 1 januari 2020 worden mobiliteitshulpmiddelen 
(zoals een rolstoel, scootmobiel of aangepaste fiets) 
niet meer vergoed door de gemeente maar door ORO. 
Dit geldt voor cliënten met een Wlz-indicatie die 
wonen bij ORO. Hiervoor is wel toestemming nodig 
van het Wlz Zorgkantoor. Indien dit hulpmiddel 
na toestemming van het Wlz Zorgkantoor wordt 
geleverd, zorgt ORO voor de WA-verzekering Motor-
rijtuigen. Heb je nu een mobiliteitshulpmiddel van de 
gemeente? Dan is de gemeente nog verantwoordelijk 
voor onderhoud en reparatie totdat het hulpmiddel 
vervangen moet worden.

Woon je niet bij ORO, woon je zonder 
behandeling bij ORO of heeft het 
hulpmiddel geen relatie met de 
opname-indicatie en/of daaraan 
gerelateerde zorg? Dan worden deze 
hulpmiddelen mogelijk vergoed door 
je (aanvullende) zorgverzekering of 
de gemeente (Wmo).           

Een eenvoudige rollator zonder 
aanpassingen, losse steunzolen/
inlays, een bril en een hoorapparaat 
worden niet door ORO vergoed. 
Mogelijk wordt dit door een 
(aanvullende) zorgverzekering 
gefinancierd.  

Onderhoudskosten, keuringen en 
reparaties van hulpmiddelen die 
niet door ORO zijn aangeschaft, 
komen voor eigen rekening. Zijn je 
orthopedische schoenen vergoed 
door ORO? Dan betaal je wel zelf het 
repareren van hakken en zolen tenzij 
er sprake is van overmatige slijtage 
door je aandoening. 

Persoonsgebonden 
hulpmiddelen

Wat betaalt ORO?Hulpmiddelen en 
medicijnen

vervolg van hulpmiddelen en medicijnen

Medicijnen en 
verzorgingsmiddelen 

Hulpmiddelen voor 
algemeen gebruik 

Als je bij ORO woont inclusief behandeling, 
betaalt ORO de kosten van medicijnen en 
verzorgingsmiddelen die met een medisch 
doel zijn voorgeschreven door een arts. 

Als je bij ORO woont, levert en onderhoudt 
ORO alle voorzieningen die noodzakelijk 
zijn voor de zorgverlening of die voor jou 
noodzakelijk zijn voor normaal gebruik van 
de woonruimte, zoals een tillift, douche-
stoel, hoog-/laagbed of standaard matras. 

Als je niet bij ORO woont of je woont bij 
ORO zonder behandeling, worden de 
kosten mogelijk vergoed door je 
(aanvullende) zorgverzekering. Zo niet 
dan betaal je de kosten zelf. 

Woon je niet bij ORO, dan worden deze 
hulpmiddelen mogelijk vergoed door je 
(aanvullende) zorgverzekering of de 
gemeente (Wmo).
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Wat betaalt ORO? Wat betaal je zelf?

Als je extra terugkerende diensten of 
producten bij ORO via de ‘Overeenkomst 
bijdragen diensten en producten’ koopt, 
hoef je geen administratiekosten te be-
talen als je ORO toestemming geeft om 
de kosten van die diensten of producten 
automatisch af te schrijven van je rekening.

Als je bij ORO woont of zorg afneemt en je bent 
18 jaar of ouder, dan betaal je een eigen bijdrage. 
Deze eigen bijdrage wordt vastgesteld en geïnd 
door het CAK (www.hetcak.nl).

Je regelt zelf een basiszorgverzekering met eventueel 
een aanvullende zorgverzekering. De premie hiervoor 
betaal je zelf. Op de basisverzekering is het eigen risico 
van toepassing. Afhankelijk van de polisvoorwaarden 
kan een eigen bijdrage gevraagd worden. Er bestaat een 
mogelijkheid om deel te nemen aan een collectiviteits- 
regeling van CZ. Woon je bij ORO inclusief behandeling, 
dan is het collectiviteitsnummer 2836. Woon je niet bij 
ORO of woon je zonder behandeling, dan is dit 2305828.

Je regelt zelf een Aansprakelijkheidsverzekering  
Particulieren (AVP). De premie hiervoor betaal je zelf.

Als je je privégeld laat beheren door een organisatie, 
betaal je de administratiekosten daarvoor zelf.

Je betaalt alleen de kosten voor de extra diensten 
of producten die je bij ORO koopt.

Als je de kosten liever zelf betaalt op basis van 
een maandelijkse factuur dan betaal je ook 
administratiekosten.

Je betaalt zelf de kosten voor verzending van post 
en pakketten, zoals bijvoorbeeld kerstkaarten.

Eigen bijdrage Wet 
langdurige zorg (Wlz) en 
Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo)

Zorgverzekering

Aansprakelijkheids-
verzekering 
Particulieren (AVP)

Uitbesteden financiële 
administratie

Administratiekosten

Versturen van 
persoonlijke post
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Dienst Omschrijving

ORO zorgt voor:
• Een telefoonaansluiting in de muur
• TV pakket met standaard zenders
•  Wifi-netwerk met basis internetsnelheid

Woon je in een appartementsgebouw van ORO zonder 
dat je bij ORO verblijft, dan betaal je een vergoeding 
voor de servicekosten van de algemene ruimten. 

Douche-/badschuim, shampoo, scheerschuim, 
scheermesjes, deodorant, tandpasta, tandenborstel.

Kleding voorzien van naamlabels.

Gebruik was-/droogmachine en zeepmiddelen.

Wassen, drogen en indien nodig strijken.

Ondergoed, bh’s, nachtkleding en badjas. Wassen, drogen 
en indien nodig strijken.

Kleine reparaties zoals ritsen vervangen en knopen 
aanzetten.

Afnemen van warme maaltijden bij ORO als je 
zelfstandig woont.

€ 10,- per maand

Heb je (extra) wensen voor 
vaste telefoon, tv of internet, 
dan is dat mogelijk. 
Dit is afhankelijk van je
woonsituatie.
Samen kijken we naar de
juiste oplossing. De extra 
kosten betaal je zelf.

Afhankelijk van de 
desbetreffende locatie

€ 9,63 per maand

€ 1,31 per maand

€ 17,46 per maand

€ 52,45 per maand

€ 52,45 per maand

€ 12,57 per maand

€ 6,25 per maaltijd

Telefoon, televisie en 
internet 

Servicekosten 

Persoonlijke 
verzorging

Labelen kleding

Wasapparatuur en zeep

Wasverzorging 
bovenkleding

Wasverzorging 
onderkleding

Reparaties en 
aanpassingen kleding

Maaltijden

FIJN WONEN

Tarief
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TariefTarief

€
€
€
€
€
€
€

Extra begeleidingskosten op jouw verzoek,
bijvoorbeeld begeleiding naar sociale, ontspannings- of 
recreatieactiviteiten of bezoek aan de kapper.

In groepsverband in bewegingscentrum De Kuip op Het Rijtven.

Bewegingscentrum De Kuip op Het Rijtven.

Sportgroepjes in de leeftijden 10 t/m 14 jaar, 15 t/m 18 jaar en 18+ 
jongvolwassenen in bewegingscentrum De Kuip op Het Rijtven. 

Samen met anderen lekker bewegen op muziek op jouw eigen 
manier in bewegingscentrum De Kuip op Het Rijtven.

Gymnastiek voor mensen met autisme in bewegingscentrum 
De Kuip op Het Rijtven.

Bewegingscentrum De Kuip op Het Rijtven.

Een ontspanningsmethode (individueel) door middel van aanraking.

Spa Hammam sessie in bewegingscentrum De Kuip op Het Rijtven.

Clowns met een groene neus, die met volledige aandacht, 
humor, plezier en creativiteit een bijdrage leveren aan 
bijzondere, grote of kleine genietmomenten voor cliënten, hun 
ouders en vertegenwoordigers.

Geniet in een huifbed van de beweging en de warmte van de 
paarden op Het Rijtven.

€ 44,61 per uur

€ 10,48 per keer

€ 71,68 per uur *

€ 101,41 per kwartaal

€ 101,41 per kwartaal

€ 101,41 per kwartaal 

€ 23,89 per uur *

€ 24,48 per half uur

€ 42,65 per sessie

€ 139,87 per uur *

€ 46,00 per keer

TariefDienst DienstOmschrijving Omschrijving

Begeleidingskosten

Zwemmen

Verhuur zwembad
(zorggerelateerd)

Move it
(wekelijks 1 uur)

Dansplezier
(wekelijks 1 uur)

Autigym
(wekelijks 1 uur)

Verhuur gymzaal

Shantala

Spa Hammam

Tender clowns

Huifbed rijden

EEN PRETTIGE DAG

vervolg tarieven 2023

Recreatief paardrijden op Het Rijtven.

Recreatief paardrijden op Het Rijtven.

Vrijetijdsbesteding Het Rijtven, De Vennen, Het Rietven of 
Kesselcamp.

Diverse activiteiten zoals de soos, muziek, dans en tekenen.

Paardrijden individueel

Paardrijden in 
groepsverband

Collectieve 
ontspanningsbijdrage

Contributie Van Speijk

Vervoerskosten

*ongeacht het aantal personen *Lore, het behandel- en expertisecentrum van ORO.

TariefDienst Omschrijving

Indien geen gebruik wordt gemaakt van automatische incasso. € 1,32 per maand

TariefDienst Omschrijving

Pedicure van Lore.*

• Misintenties
• Voorbereiding 1ste communie
• Voorbereiding vormsel
• Jubileumviering
• Uitvaartdienst
• Avondwake
• Dienst crematorium

Pedicure 

Geestelijke 
verzorging
Administratiekosten
Maandelijkse factuur 
producten en diensten

LEKKER IN JE VEL

€ 28,73 per half uur

€ 28,00 per keer 

€ 22,00 per keer

€ 13,77 per maand

€ 29,15 per kwartaal

€ 0,29 per kilometer

Maandelijke factuur
producten en diensten

11,66
32,06
32,06

303,05
495,40

                   145,72
                   233,11



Onkostenvergoeding
         2023

voor cliënten met 
indicatie   

  Verblijf die zelf vo
or de    

     dienst zorg
en
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Schoonmaak

Maaltijden

Uitgespaarde was

€ 6,25 per maand

€ 2,40 per dag
€ 4,48 per dag

€ 5,68 per wasbeurt*

Onkostenvergoeding voor schoonmaakartikelen als je zelf 
schoonmaakt.

• Broodmaaltijd (ontbijt en lunch)
• Warme maaltijd (inclusief tussendoortjes)

Indien je de wasverzorging door ORO laat verzorgen, maar 
langer dan 7 dagen afwezig bent.

Dienst Omschrijving Tarief

* Maximaal aantal te vergoeden wasbeurten per week is vastgesteld op twee wasbeurten 
   per categorie (bovenkleding en onderkleding) was.



 Nuttige                  
   adressen  

3130

www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/wlz-kompas
In het Wlz-kompas beschrijft Zorginstituut Nederland de zorg die valt onder de 
Wet langdurige zorg.

www.meerkosten.nl
Informatie over mogelijkheden om (gedeeltelijke) compensatie te verkrijgen voor 
meerkosten voor zorg, vervoer, hulpmiddelen, aanpassingen en voorzieningen 
vanwege handicap of chronische ziekte.

www.regelhulp.nl
Wegwijzer naar zorg en ondersteuning. Website is van het ministerie van Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport (VWS). Uitgebreide informatie over vrijwillige en professionele zorg, 
informatie over zorgkosten en uitleg over de regels.

Taxbus / www.taxbus.nl
Informatie: 0800 0231 820 / reserveren: 0800 0234 795 
Vervoer binnen de regio van deur tot deur voor mensen met een Wmo-vervoersindicatie in 
de gemeenten Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Someren. En daarnaast 
in Helmond en Geldrop-Mierlo ook voor ouderen. Taxbus is bedoeld voor sociaal recreatieve 
doeleinden en mag niet gebruikt worden voor woon-werkverkeer en vaste ritten naar 
dagbesteding of dagbehandeling.

Mobitax / www.vanhelvoorttaxi.nl
Informatie: 0492 36 11 11 / reserveren: 0492 36 31 36 
Vervoer binnen de regio van deur tot deur voor mensen met een Wmo-vervoersindicatie in de 
gemeente Laarbeek en Gemert-Bakel. Mobitax is bedoeld om het leven van alledag te kunnen 
voortzetten zoals met de taxi boodschappen doen, een bioscoop, theater of kerk bezoeken, naar 
familie en kennissen in de regio te gaan of voor het bezoek van een ziekenhuis. De voorziening is 
een tegemoetkoming en beperkt zich tot de regio.

Valys / www.valys.nl 
Informatie en reserveren 0900-9630
Vervoer buiten de regio voor reizigers met een mobiliteitsbeperking. Voor de korte afstanden is 
er in veel plaatsen een lokaal of regionaal vervoerssysteem. Maar als je verder van huis wilt, dan 
is er Valys. Je kunt Valys gebruiken wanneer je verder reist dan 5 OV-zones of 25 km vanaf je  
woonadres. Valys is bedoeld voor sociaal recreatieve doeleinden.  

Je kunt deze brochure ook terugvinden op onze website (www.oro.nl).
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Heb je vragen over vergoedingen? 
Of over wat je wel of niet 

zelf betaalt? Neem dan contact 
op met je zorgcoördinator of 

contactpersoon van ORO.


