
Informatie over kosten en 
vergoedingen
Je woont op een locatie van Linc naar Zorg of zelfstandig met een volledig pakket thuis (vpt). De 

overheid betaalt een deel van je kosten zoals jouw begeleiding. Linc naar Zorg betaalt ook een deel 

van de kosten en andere kosten moet je zelf betalen. In deze folder lees je wie welke kosten

betaalt en waarom dat zo is.

Wie bepaalt wie er betaalt?
De overheid bepaalt wie wat betaalt. Dat legt de overheid vast in wetten. Jij hebt een Wlz-indicatie en voor 

jouw zorg heeft de overheid de belangrijkste regels vastgelegd in de Wet langdurige zorg (Wlz). Met jouw 

indicatie kun je bij Linc naar zorg een modulair pakket thuis (mpt) of een volledig pakket thuis (vpt) krijgen.  

Deze folder gaat over zorg in de vorm van volledig pakket thuis.

Wie betaalt wat?
Wlz ‘Volledig Pakket Thuis’

Wonen
Als je een volledig pakket thuis (vpt) hebt, regel je deze dingen zelf: 

Je betaalt de   kosten   voor   het   wonen.   Het   kan zijn  dat  je  bij  Linc  naar  Zorg   

huurt  op  een  van  de  locaties  of  een eigen  kamer of woning hebt. 

Je maakt zelf je woning schoon. Lukt dat  niet?  Dan  maak  je  hier  met  je  coach   

afspraken  over.  

 Je betaalt zelf de kosten voor je meubels, stroom, water, televisie en internet.  

Huur je bij Linc naar Zorg? Afhankelijk van de locatie zijn de kosten voor energie,  

water, wassen en tv + internet dan inbegrepen in de huurprijs. Bespreek met je  

coach wat op jouw locatie van toepassing is.

Voedingskosten
Vanuit het volledig pakket thuis heb je recht op maaltijden. Linc naar Zorg maakt 

met jou en je vertegenwoordiger afspraken hoe we dat voor jou het beste kunnen 

regelen. De meeste cliënten krijgen van Linc naar Zorg een voedingsbudget per week 

of we doen samen met jou boodschappen. Het bedrag daarvoor is gebaseerd op het 

tarief van Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Wil je hier meer over 

weten? Bekijk de website via www.nibud.nl. Mocht dit problemen opleveren, dan 

kijken we samen met jou hoe we dit oplossen.

Marleen
Doorhalen



Vervoer
Vervoer naar de dagbesteding wordt betaald. Vervoer naar ziekenhuis of dokter 

wordt soms betaald door je verzekering. Ga je op bezoek bij vrienden of familie dan 

betaal je het vervoer meestal zelf. Soms heeft de gemeente een regeling waar je ge-

bruik van kunt maken. Je coach kan met jou bekijken wat de mogelijkheden zijn.

Wassen en linnengoed
Jouw kleren was je zelf in jouw eigen wasmachine, wanneer er op de locatie een 

gezamenlijke wasmachine aanwezig is kun je die gebruiken. Ervaar je problemen bij 

het doen van de was? Maak daar dan afspraken over met je coach.

Verzekering
Verzekeringen moet je zelf regelen, maar we kunnen je er ook bij helpen. Je hebt de 

volgende verzekeringen nodig: 

Zorgverzekering. Bezoek aan de dokter of therapeut (bijvoorbeeld fysio- 

therapie) vallen binnen de zorgverzekering. 

 � Iedereen die in Nederland woont of werkt, moet een verze-

kering voor ziektekosten hebben. Jij dus ook. De eerste kos-

ten die je maakt betaal je zelf. De verzekering noemt dit ‘het 

eigen risico’. Je kunt met je zorgverzekeraar afspreken dit maande- 

lijks te betalen als dat nodig is. 

 � Je kunt je ook extra verzekeren voor bijzondere kosten, dit heet een aan-

vullende verzekering. Hiervoor betaal je extra geld. Kijk goed na wat jouw 

verzekering wel en niet betaalt. Je kunt ieder jaar vóór 1 januari van het 

volgende jaar je (aanvullende) verzekering(en) wijzigen en/ of een andere 

verzekeraar kiezen. 

Inboedel en glasverzekering

Wettelijke Aansprakelijkheids (WA) verzekering

Uitvaartverzekering

Belastingen
Gemeentelijke belastingen, zoals afvalstoffenheffing en rioolheffing betaal je zelf.  

De tarieven voor deze belastingen verschillen per gemeente.

CAK eigen bijdrage 
Bij langdurige zorg betaal je een eigen bijdrage voor het ontvangen van zorg.  

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) stuurt hiervoor een rekening. Hoe- 

veel je betaalt, hangt af van jouw inkomen. Je kunt je eigen bijdrage berekenen  

op www.hetcak.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIP!
Check of je in aanmerking voor huur- en/of zorgtoeslag. 

Scan de QR code en doe de proefberekening.


