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Wanneer u een kamer huurt en verblijft in Gasthuis Sanitatem ben u te gast bij ons, wij zijn een 
particulier kleinschalig zorghotel in Putten. Verblijf wordt niet vergoed door zorgverzekeraars. De 
verpleging en verzorging tijdens u verblijf wordt wel vergoed mits u geen voorliggende zorgindicatie 
heeft. In geval van WLZ of PGB is het raadzaam eerst contact op te nemen en de kosten door te 
spreken. Onderstaand treft u onze tarieven voor 2022 inclusief BTW. Voor een offerte op maat kunt 
contact opnemen. 

Prijslijst: 

€   95,-   Verblijf per nacht in eenpersoonskamer 
€ 125,-  Verblijf per nacht voor 2 personen op onze tweepersoonskamer. 

Bij verblijf vanaf 20 dagen zijn onze tarieven: 

€   85,-   Verblijf per nacht in eenpersoonskamer 
€ 110,-  Verblijf per nacht voor 2 personen op onze tweepersoonskamer. 

Verder bieden wij een aantal aanvullende diensten aan voor de volgende tarieven: 
€ 9,00  Diner p.p.  
€ 5,00   Boodschappenservice 
€ 1,75   Consumptie regulier (cola, fanta, sprite, icetea) 
€ 2,25   Consumptie speciaal (alcoholhoudend, fruitsap, chocomelk) 
€ 12,00  Was service (wassen, drogen en vouwen) 
€ 1,00/dag Vaste telefoon op kamer + bellen in Nederland en 06 nummers 
 
Rekentarief persoonlijke verzorging & verpleging gepland (ongepland is +15%) 
€ 57,-  persoonlijke verzorging per uur  
€ 69,-  verpleging per uur 

Op basis van beschikbaarheid bieden wij een aantal hulpmiddelen te leen aan.  

- Postoel / Urinaal 
- Sta-op stoel  
- (Transport) rolstoel 
- Rollator 
- Wandelstok 
- Medicatie cassette 

Verder is het goed om te weten: 

Onze minimale verblijfsduur is 3 dagen en verblijf is inclusief ontbijt en lunch, televisie en internet, 
linnen, schoonmaak en koffie en thee.  

Elke vrijdag maken wij een overzicht op van de door uw gebruikte diensten. U kunt er voor kiezen om 
deze wekelijks te betalen of maandelijks. Elke laatste vrijdag van de maand maken wij alle kosten op 
en verzoeken u die per pin of bankoverschrijving te voldoen. Bij vertrek maken wij uw eindafrekening 
op en die kunt u voldoen per pin of binnen 14 dagen per bankoverschrijving.  


