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De kosten die gemaakt worden voor het wassen van de kleding van bewoners van S&L Zorg
worden niet vergoed vanuit de Wet langdurige zorg. De waskosten komen voor rekening van de
bewoner zelf.

In overleg met de cliëntenraad is een maximum aan waskosten bij normale omgang met de
verschoning van kleding voor rekening van de bewoner vastgesteld. Het maximum bedrag is
gebaseerd op de prijsstelling van erkende wasserijen, die momenteel de meeste was doen voor
bewoners. We noemen dit bedrag het normbedrag. Dit maximum is incl. btw geldt per vier
weken en wordt vanaf 2018 jaarlijks geïndexeerd. In onderstaande tabel zijn de normbedragen
per jaar weergegeven:

Jaar Normbedrag
Maximum waskosten voor rekening
bewoner

2016, 2017 en 2018 € 106,00

2019 € 108,00

2020 € 110,80

2021 € 112,00

2022 € 115,00

2023 € 126,50

Bij sommige bewoners draagt de vorm van de beperking bij aan hogere waskosten. S&L Zorg
vergoedt deze extra waskosten, als ze op de juiste wijze gedeclareerd worden.

Een paar aandachtspunten bij deze regeling:
● U bent uiteraard vrij in de keuze voor een wasserij.
● Om voor een vergoeding in aanmerking te komen, moet het factuurbedrag hoger zijn

dan het normbedrag. U dient een factuur te overleggen van een wasserij met een Kamer
van Koophandel nummer, BTW-nummer en op de factuur dient het BTW-bedrag
gespecificeerd te zijn.

● S&L Zorg zal doorlopend de waskosten proberen te verminderen door naast
contractuele afspraken met wasserijen (vaste leveranciers) ook zelf goed te kijken of
kledingstukken niet vaker dan nodig gewassen worden.
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Declaratieformulier extra waskosten
boven normbedrag

Naam bewoner: ________________________________________________________

Woning: ________________________________________________________

Waskosten periode van: ______________ tot en met: ___________________________

Totaalbedrag: ________________________________________________________

Rekeningnummer en gegevens rekeninghouder:

Over te maken op IBAN-nummer: ________________________________________________

Naam: ________________________________________________________

Adres: ________________________________________________________

Postcode: ________________________________________________________

Woonplaats: ________________________________________________________

Naam cliëntvertegenwoordiger: _________________________________________

Handtekening cliëntvertegenwoordiger: _________________________________________

Aantal bijgevoegde rekeningen: _________________________________________

● Er is een normbedrag vastgesteld. Dit normbedrag wordt elk jaar geïndexeerd.
● Bij sommige bewoners draagt de vorm van de beperking ook bij aan hogere waskosten. S&L Zorg

vergoedt deze extra waskosten, als ze op de juiste wijze gedeclareerd worden.
● Bij de declaratie dient u een kopie van de factuur van de waskosten bij te sluiten, met specificatie

van de soorten kledingstukken en aantallen die gewassen zijn. U dient een factuur te overleggen
van een wasserij met een KvK-nummer, btw-nummer en op de factuur dient het btw-bedrag
gespecificeerd te zijn.

● Het declaratieformulier met bijlagen verzenden naar S&L Zorg, t.a.v. de financiële administratie,
Postbus 148, 4700 AC Roosendaal of gescand per e-mail naar facturen@slzorg.nl.
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