HJØRRING KOMMUNES FRIVILLIGE SERVICEPAKKE
Gældende fra 1.1.2018
Cpr.nr.:
Navn:
Adresse:
Ældrecenter:

Der kan frit vælges mellem disse ydelser, sæt x i de ønskede ydelser.
Hvis man ønsker alle ydelserne, er prisen 675,- pr. md.

Diverse ydelser
Leje eller vask af linned
Vask af eget tøj
Rengørings- og plejeartikler
Indbo- og ansvarsforsikring

Pris pr. md. i
2018
256,00
197,00
208,00
14,00

Ved valg - sæt
x her

Der er valgt ydelser for i alt kr.:__________________________ pr. md.

Der kan vælges forplejning, og der kan frit vælges mellem disse portioner. Sæt x i de ønskede portioner.
Hvis man ønsker fuld forplejning, er prisen 3.613,- pr. md.

Forplejning
Morgenmad inkl. formiddagskaffe
Middagsmad inkl. eftermiddagskaffe
Aftensmad inkl. aftenkaffe

Sondemad

Pris pr. md. i
2018
723,00
1.445,00
1.445,00
3.613,00

Ved valg - sæt
x her

2.604,00

Der er valgt forplejning for i alt kr.:_____________________________ pr. md.

Samlede udgifter i alt for servicepakke:
kr.
Diverse ydelser
Forplejning
I alt




Der kan forventes årlige prisreguleringer
Ved ændringer indsendes nyt skema til registrering
Betaling sker månedsvis forud

Jeg er indforstået med, at betaling for de afkrydsede/valgte ydelser vil blive trukket i min sociale pension.
Da den sociale pension vedrørende 1. gangs opkrævning ikke altid dækker beløbet, vil der blive sendt en opkrævning på beløbet.
Servicepakken træder i kraft fra underskriftsdatoen.

Indflytningsdato:_______________

______

____________________________________

____________________________________________

Dato

Underskrift afdelingsleder

Underskrift beboer/pårørende

Nærmere oplysninger om indhold af servicepakken
Leje eller vask af fladtøj
- Leje eller vask af fladtøj (sengelinned,
håndklæder og viskestykker.
Vask eller leje af sengelinned, håndklæder og
viskestykker fra vaskeri

Rengørings- og plejeartikler
Rengøringsartikler:
-

Affaldsposer og sække
Toiletpapir og køkkenrulle
Opvaskemiddel
Skurepulver
Universal rengøring til gulv og inventar
Rengøring til sanitet
Wc-rens
Rengøring til indvendig vinduespuds
Karklude og gulvklude
Støvsuger og rengøringsvogne m.m.
Håndsæbe og dispenser

Vask af eget tøj
- Vask og tørring af eget tøj inkl. Vaskepulver
og skyllemiddel.
OBS Gælder ikke sengelinned, håndklæder og
viskestykker.
Beboere med egen vaskemaskine skal selv købe
vaskepulver og skyllemiddel
Forsikring
Forsikringsordning med indbo og ansvar.
Se bilag for nærmere beskrivelse af forsikringen.

Plejeartikler:
-

Skumvaskeklude
Vaskecreme
Swashklude

Øvrige pleje- og toiletartikler skal beboeren selv købe
Kost på plejecentre
- Morgenmad inkl. Formiddagskaffe
- Middagsmad inkl. Eftermiddagskaffe
- Aftensmad inkl. Aftenkaffe

Sondemad
- sondemad

