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We leveren de volgende dienstverlening voor onze wijkbewoners: 

Eten en drinken 
Zodra de ontwikkelingen met betrekking tot Corona het toelaten bent u dagelijks van harte 
welkom bij onze restaurants voor een kop koffie, een gezellig praatje of een complete 
maaltijd. U kunt ter plekke afrekenen, kiezen voor een abonnement of gebruik maken van 
een strippenkaart. Daarnaast kunnen we ook de catering verzorgen voor uw verjaardag, 
jubileum of andere feestelijke gelegenheid. U kunt hiervoor contact opnemen met het 
restaurant, telefoonnummer 072-5185302.  
 
Begeleiding 
U kunt gebruik maken van onze begeleiders voor een gezamenlijke kop koffie, een bezoek 
aan het winkelcentrum of voor begeleiding naar activiteiten naar een van onze locaties. 
 
Ontspanning 
Er is bij ons elke dag wel iets te doen! We hebben een gevarieerd aanbod aan activiteiten en 
voor ieder wat wils; van koersbal en bewegen voor ouderen tot een gezellige bingo of het 
luisteren naar klassieke muziek. Wij kunnen u zelfs ophalen en thuisbrengen indien u niet 
zelfstandig naar de locaties kunt komen. 
 
Zaalhuur 
U heeft iets te vieren en wilt hiervoor een ruimte huren? Dat kan, zodra de ontwikkelingen 
met betrekking Corona het toelaten. Op onze locaties zijn diverse ruimtes beschikbaar voor 
het vieren van bijvoorbeeld een verjaardag. 
 
Hulp in en om het huis 
Als u (tijdelijke) hulp thuis nodig heeft, kunt u bij ons terecht. Wij kunnen u ondersteunen bij 
schoonmaken of de was verzorging. 
 
Wijkzorg 
Naast de dienstverlening rondom verzorging en verpleging (wijkzorg) , hebben we een 
huisartsenbed / eerstelijnsverblijf beschikbaar in het geval u tijdelijke zorg nodig heeft.  
 
Wellness ruimten op onze locaties  
U kunt zich heerlijk laten verwennen bij de kapper, schoonheidsspecialiste of pedicure. Of 
wellicht wilt u samen met uw dochter of vriendin een dagje genieten in de sauna (alleen in 
de Palatijn). U treft in deze brochure de contactgegevens aan 
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Prijslijst dienstverlening voor wijkbewoners: 

 
Eten en drinken Prijs Per 
Maaltijden in het restaurant:   
2-gangen maaltijd (voorgerecht en hoofdgerecht) € 9,75  stuk 
2-gangen maaltijd (hoofdgerecht en nagerecht) € 9,75  stuk 
3-gangen maaltijd € 11,=  stuk 
Voorgerecht € 1,25  stuk 
Hoofdgerecht € 8,50  stuk 
Nagerecht € 1,25  stuk 
Bijzondere / Thema maaltijd € 12,50 stuk 
Maaltijden thuisbezorgd:   
Hoofdgerecht (koelvers) € 7,50  stuk 
2 gangen maaltijd: hoofdgerecht en voorgerecht 
(koelvers) 

€ 8,50  stuk 

2 gangen maaltijd: hoofdgerecht en nagerecht 
(koelvers) 

€ 8,50  stuk 

3-gangen maaltijd (koelvers) € 9,50  stuk 
Hoofdgerecht (warm) € 8,= stuk 
2 gangen maaltijd: hoofdgerecht en voorgerecht 
(warm) 

€ 9,=  stuk 

2 gangen maaltijd: hoofdgerecht en nagerecht (warm) € 9,=  stuk 
3-gangen maaltijd (warm) € 10,=  stuk 
Happy hour (zodra de ontwikkelingen met Corona het 
toestaan) 
Elke vrijdagmiddag HAPPY HOUR vanaf 15:30 uur tot 
16:30 uur.  

Alle drankjes  
€ 1 

stuk 

 
 
Begeleiding Prijs Per 
Persoonlijke begeleiding 
Bijvoorbeeld samen wandelen, samen boodschappen 
doen en samen koken 

€ 45,= 
 

uur 

Reiskosten vrijwillige begeleiding naar sociale 
activiteiten 
per elektrische MAX Mobiel 

Op vrijwillige 
basis 
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Ontspanning Prijs Per 
Activiteiten 
Bekijk onze maandelijkse activiteitenkalender voor alle 
prijzen en mogelijkheden  

€ 3,= keer 

Bibliotheek abonnement € 12,= jaar 
Fietsen met de duofiets € 15,= dag 
 
 
Zaalhuur Prijs Per 
Zaalhuur, bijvoorbeeld voor het vieren van een 
verjaardag of andere feestelijke gelegenheid  

Afhankelijk 
van de ruimte 

dagdeel 

De Palatijn: 
- Restaurant (alleen bij afname catering inclusief 
bediening) 

 
€ 50,= 

 
dagdeel 

De Nieuwpoort: 
- Orangerie (max. 100 personen) 
- Gerrit de Geuszaal (max. 75 personen) 
- Kooimeerzaal (max. 25 personen) 
- Theetuin (max. 20 personen) 

 
€ 100,= 
€  75,=  
€  35,= 
€  35,= 

dagdeel 

Bediening door gastvrouw (max. 25 personen per 
gastvrouw) (de zaalhuur komt hiermee te vervallen) 

€ 45,=  
 

uur 

 
 
Hulp in en om het huis Prijs Per 
Huishoudelijke hulp (schoonmaken) € 30,=  uur 
Wassen en strijken*  € 92,50   maand 
Merken van kleding bij wassen en strijken  € 75,= 

 
Eenmalig bij 
aanvang 

Wassen bovenkleding Eerstelijns verblijf (ELV) 
Groot wasnet 
Klein wasnet 

 
€ 7,50 
€ 5,= 

 

* het merken van wasgoed is verplicht 
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 Persoonsalarmering i.c.m. wijkverpleging Prijs Per 
Personenalarmering (incl. elektrische slot) 
Aansluitkosten 
Borg zorgkastje + hals alarm + 3 sleutels 
 
Voor aanvullende diensten mbt personenalarmering 
neem contact op met het Zorgbemiddeling  
(072-5185 000) 

€ 20,= 
€ 100,= 
€ 150,= 

Maand 
Éénmalig 
Borg 

 
 
Personenalarmering (zonder wijkverpleging)  Prijs Per 
Aanleunwoningen rondom locatie de Nieuwpoort: 
Personenalarmering (incl. elektrische slot) * 
Aansluitkosten 
Borg zorgkastje + halsalarm + 3 sleutels 
‘* uitgaande van maximaal 2 alarmopvolgingen per 
jaar 
 
Alarmopvolging bij meer dan 2x per jaar 
 
NB: Bij een centrale toegang dient u zelf te zorgen voor 
een toegangssleutel voor de alarmeringsopvolging. 
 

 
€ 20,= 
€ 100,= 
€ 150,= 
 
 
€ 48,= 

 
Maand 
Éénmalig 
Borg 
 
 
Per uur 

Voor een alarmeringswens zonder wijkverpleging op 
een andere locatie kunt u contact opnemen met 
Hulpmiddelen Centrum www.hulpmiddelencentrum.nl 
Tel.nr: 0511 – 460 660 
 
Achterwacht door NIKO (laatste contactpersoon): 
Daadwerkelijke inzet zorgmedewerker NIKO bij 
ontbreken thuiszorgindicatie 
 

 
 
 
 
 
 
€ 60,= 

 
 
 
 
 
 
Per uur 

Voor aanvullende diensten mbt personenalarmering 
neem contact op met het Zorgbemiddeling  
(072-5185 000) 

  

 
 
Prijswijzigingen voorbehouden 
 
 
  

http://www.hulpmiddelencentrum.nl/
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Contactgegevens wellness: 
 
Kapsalon De Nieuwpoort  
Prins Alexanderstraat 25  
Telefoon 072 – 518 5000  
 

De Huidsalon Alkmaar 
De Nieuwpoort 
Telefoon 06 4167 6637 

Medische Pedicure Praktijk 
Jolanda van den Dungen  
De Nieuwpoort 
woensdag en donderdag 
Telefoon 06 4654 8569 
 

Salon B Beauty  
De Palatijn  
Dillenburgstraat 1  
Telefoon 072 – 843 0200 
 

Spa Sirana 
De Palatijn 
Dillenburgstraat 1 
Telefoon 06 8556 2895 

Kapsalon Cabello  
De Palatijn 
Dillenburgstraat 1 
Telefoon 06 8293 2677 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Wij zorgen dat het klopt” 
 


