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Wanneer u overweegt te kiezen voor wonen met zorg – voor uzelf, uw ouders of voor anderen voor 

wiens welzijn u verantwoordelijk bent – dan vormen de kosten natuurlijk een belangrijke afweging. Bij 

Woonzorg Zieuwent wordt de zorg vergoed vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz). 

Eigen bijdrage Wlz 

Voor de levering van geïndiceerde Wlz-zorg is iedere Nederlander een inkomensafhankelijke eigen 

bijdrage verschuldigd. Op basis van het inkomen (en vermogen) van u en dat van uw eventuele partner 

berekent het Centraal Administratie Kantoor (CAK) welke eigen bijdrage moet worden betaald. Voor het 

berekenen van de eigen bijdrage klikt u op de volgende link: www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-

bijdrage-rekenhulp.  

 
In geval van de Wlz is bij Woonzorg Zieuwent sprake van een lage eigen bijdrage (vanaf € 174,00) 
waardoor het wonen bij Woonzorg Zieuwent niet (veel) duurder hoeft te zijn, dan bij wonen in een 
regulier verpleeghuis (hier geldt veelal de hoge eigen bijdrage met een maximum bedrag van 
€ 2.506,00). Totale verblijf bij Woonzorg Zieuwent kan afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden 
ook goedkoper uitvallen in vergelijking met een regulier verpleeghuis.  
 
Kosten huur en service (prijspeil 01-02-2022) 
Daarnaast betaalt u aan Woonzorg Zieuwent huur voor het appartement en bijbehorende 
servicekosten. Onze tarieven voor wonen met zorg bestaan uit twee componenten.  

• De tarieven van wonen zijn afhankelijk van de grootte van het appartement en variëren tussen 
de €530,00 en €1360,00 per maand.  

• De servicekosten zijn €300,00 per maand. Deze zijn onafhankelijk van de grootte van het 
appartement. Tot deze servicekosten behoort het volgende: Schoonmaak, tv en internet, 
organiseren van dienstverlening en activiteiten, gebruik van gemeenschappelijke ruimtes, 
gemeentelijke belastingen en heffingen.  

 
Inboedel-, aansprakelijkheid- en brandverzekering van uw eigen appartement kan via Woonzorg 
Zieuwent geregeld worden. 
 
Heeft u vragen over een Wlz-indicatie of vragen rondom wonen met zorg, neem gerust contact met 
ons op. Wij helpen u graag om uit te zoeken welke woon- en zorgvorm bij u past.  
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