Welkom in Zorgresidence Het Seminarie !
Zorgresidence Het Seminarie is een kleinschalig wooninitiatief voor senioren in de
historische binnenstad van Amersfoort. Deze gerenoveerde kloosterschool huisvest 20
comfortabele appartementen waarin senioren zelfstandig en veilig kunnen wonen in de
nabijheid van 24/7 professionele zorg. Naast de 20 ruime appartementen zijn er 2 knusse
logeerkamers gesitueerd in het karakteristieke jongenshuis. Deze kamers zijn beschikbaar
voor gasten die tijdelijk zorg nodig hebben, bijvoorbeeld omdat het thuis even niet meer gaat
of na ontslag uit het ziekenhuis na een operatie. Ons team van zorgprofessionals staat 24
uur per dag klaar om u een warm en veilig verblijf te bieden waarbij u goed kunt herstellen. De
omgeving van Het Seminarie biedt een unieke combinatie van lommerrijke rust, historie en
cultuur, dus veel van onze hotelgasten krijgen een echt vakantiegevoel tijdens hun verblijf!
.

.

Faciliteiten
De logeerkamers zijn gesitueerd op de 1e en 2e verdieping van het Jongenshuis dat
grenst aan de historische binnentuin. De kamers zijn beiden uitgerust met een ‘hoog/laag
zorgbed’, een bijbehorend nachtkastje en een stoel. Er is een garderobekast aanwezig en
ruimte om uw koﬀer op te bergen. De kamer beschikt over een geïntegreerde flatscreen T.V.
met afstandsbediening, wifi en personenalarmering. Aangrenzend ligt een ruime aangepaste
badkamer met wastafel, (zit)douche en toilet.
Hotelgasten beschikken over een gezellige woonkamer die gesitueerd is op de vide van
de historische Willibrorduskapel. Naast een comfortabele zithoek met flatscreen televisie, is
er een bescheiden bibliotheek en een grote leestafel met kranten en tijdschriﬅen. Ontbijt,
lunch en diner worden geserveerd in het restaurant, de centrale ruimte op de begane grond
van de Willibrorduskapel. Er wordt dagelijks vers gekookt door een vaste kok en desgewenst
wordt er rekening gehouden met uw dieetwensen. U verblijﬅ op basis van ‘vol pension’, dus u
hoeﬅ uw maaltijden niet apart af te rekenen. De binnentuinen van Het Seminarie, met tal van
leuke zitjes, bieden gelegenheid om beschut even een boek te lezen of een kop koﬃe te

drinken in de zon. U kunt ieder moment van de dag bezoek ontvangen en iedereen is welkom
om deel te nemen aan gezamenlijke dagactiviteiten. Uw gasten kunnen gezellig blijven eten,
voor het diner stellen we er prijs op als u dat 48 uur van te voren laat weten aan onze kok.

Mogelijkheden kortdurend verblijf met zorg
Binnen Het Seminarie zijn er meerdere mogelijkheden voor kortdurende verblijf met
zorg. We leggen de verschillende soorten hieronder graag aan u uit:
• Eerstelijnsverblijf, laag complex: Of u voor deze vorm van kortdurend verblijf in
aanmerking komt, wordt door uw huisarts of ziekenhuis vastgesteld. Als u een indicatie krijgt
voor een ‘eerstelijnsverblijf, laag complex’ dan kunt u bij Het Seminarie terecht voor een
tijdelijk verblijf met zorg. Het doel van deze vorm van verblijf is dat u bij ons herstelt en weer
terugkeert naar uw eigen woning. Tijdens uw verblijf blijﬅ de medische zorg in handen van uw
huisarts. Ons zorgteam helpt u bij uw persoonlijke verzorging. Wanneer het voor uw herstel
nodig is, wordt ook een siotherapeut of andere paramedische zorg ingezet. U verblijﬅ bij
ons zolang dit noodzakelijk is voor uw herstel, met een maximum van drie maanden. Het
eerstelijnsverblijf wordt geheel of gedeeltelijk vergoed door uw ziektekostenverzekering,
aankelijk van uw polis. In geval van een restitutiepolis krijgt u de kosten 100% vergoed.
• Logeeropvang/crisisbed: wanneer u een zorgindicatie vanuit de Wet langdurige zorg
(Wlz) heeﬅ voor langdurige zorg in een instelling, maar thuis de zorg ontvangt, dan kunt u
tijdelijk bij ons verblijven als het thuis even niet meer gaat. De kosten voor de zorg worden
dan betaald vanuit de Wlz, u betaalt zelf voor het verblijf.
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• Particulier zorgarrangement: heeﬅ u tijdelijke zorg nodig, bijvoorbeeld na een
ziekenhuisopname of bij revalidatie? Dan kunt u natuurlijk ook altijd particulier verblijven in
Het Seminarie. Tevens is het mogelijk om een korte vakantie door te brengen in Het
Seminarie, de kosten voor een tijdelijk particulier verblijf betaalt u uit uw eigen middelen.

Tarieven 2019
Onderstaande prijzen zijn gebaseerd op licht complexe zorg met verblijf op basis van vol
pension (drie maaltijden per dag in de woon/eetkeuken, onbeperkt koﬃe en thee, dagelijkse
kamerverzorging). Bij een zwaardere zorgvraag gelden hogere tarieven. De kosten worden
per opnamedag in rekening gebracht.
Vormen van verblijf
ELV, laag complex

Tarief Eenheid

Bekostiging

€ 146,22 per dag

U ontvangt van ons een rekening die u kunt indienen bij
uw ziektekostenverzekeraar. Indien u een
restitutiepolis heeﬅ dan wordt deze 100% vergoed,
anders krijgt u een gedeelte vergoed. Neem daarover
contact op met uw zorgverzekeraar.

Logeeropvang/crisisbed

€ 90,00 per dag

De kosten voor uw zorg worden voldaan vanuit uw Wlzindicatie. U betaalt zelf voor het verblijf (vol pension).

Respijtzorg

€ 90,00 per dag

De kosten voor uw zorg worden voldaan vanuit uw
ziektekostenverzekering. U betaalt zelf voor het
verblijf (vol pension).

€ 146,22 per dag

U betaalt het verblijf met vol pension en de zorg uit
eigen middelen. Dit tarief is gebaseerd op licht
complexe zorg en kan hoger uitkomen

Particulier
zorgarrangement

Tijdens uw verblijf kunt u gebruik maken van de volgende aanvullende diensten:
Aanvullende diensten

Tarief Eenheid

Toelichting

Consumpties restaurant
frisdranken, bier of wijn

€ 1,50 per glas

De extra kosten die u maakt worden aangeslagen en
komen automatisch terug op uw rekening.

€ 5,00 per lunch
€ 10,00 per diner

Uw gasten zijn van harte welkom om mee te eten, de
kosten noteren we op uw rekening.

Roomservice

€ 3,75 per keer

Uw maaltijden worden standaard geserveerd in het
restaurant in de Willibrorduskapel.

Was- en strijkservice

€ 1,00 per stuk

Op uw badkamer staat een wasmand. Als u wilt dat wij
uw privé-was verzorgen, komen de kosten op rekening.

Boodschappenservice

€ 5,00 per keer

De kosten van de boodschappen komen op rekening.

Maaltijden voor gasten

Aanvullende mantelzorg

€ 26,00 per uur

Als u graag onder begeleiding ergens naar toe wilt of
moet (huisarts, bezoek familie etc.) dan gaat één van
onze individueel begeleiders graag met u op stap.
Eventueel gebruik van een rolstoel is inbegrepen.

Stadswandeling

€ 50,00 per keer

Als u de stad beter wilt leren kennen, kunt een
rondwandeling maken met één van onze individueel
begeleiders en gezellig iets drinken op één van de
terrassen ter afsluiting.

Heeﬅ u vragen ?? Bel gerust naar onze zorgcoördinator, tel. 06 - 57 75 09 41

Hotelzorg- en verblijf

“’t is net alsof je op vakantie bent”

