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AMSTA KLEINSCHALIG WONEN 
Mutatieformulier aanvraag aanvullende diensten 
 
Naam:  _________________________________________________________________________________ 
 
Geboortedatum:    _________________________________________________________________________________ 
 
Locatie: _______________________ In huis per d.d. :______________________________________ 
 
 
Handtekening: ______________________________________________________ 
 
Debiteurennr. _________________________________ 
 
U kunt dit formulier sturen naar: 
Stichting Amsta 
T.a.v. afdeling debiteuren 
Antwoordnummer 46102 
1060 WB Amsterdam        
 

Dienst/ product  Prijs Toelichting 
 

Aankruisen 
wat u wenst 

Kabel/tv/telefoon Maandelijks   

Gebruik kabel 
 

€ 19,30 
 

Abonnementskosten*(Niet mogelijk op Hof flaan)  

Tarieven waskosten     

Amsta wast alle kleding en de 
bewoner betaalt een vaste 
bijdrage 
 

 
€ 50,85 

 
** 

 

Cliënt of  familie wast zelf  
kleding bij Amsta en gebruikt 
faciliteiten Amsta  
 

 
€ 20,82 

Abonnementskosten*  

Familie wast alle kleding zelf  
en maakt geen gebruik van 
mogelijkheden Amsta 
 

 
€ 0,00 

Merken is bij deze optie niet verplicht. Dit 
betekent dat het zoek raken van kleding voor 
eigen risico is.  

 

Eenmalig bedrag voor 
merken van kleding ongeacht 
welke vorm van wassen u kiest 
 

  
€ 57,89 

(éénmalig) 

Mocht u van deze gelegenheid geen gebruik 
maken dan is het zoekraken van kleding voor 
eigen risico. 

 

Linnenpakket         €  0,00 Amsta zorgt voor het linnengoed tijdens u verblijf  
bij Amsta. Dit brengt geen extra kosten met zich 
mee. 

 

 
*  Indien mogelijk 

**  Deze bedragen zijn exclusief eventuele kosten voor stomen van kleding. 

 

 

Uitzonderingen op de WLZ wijzer  

 

Jaarlijks zijn er enkele uitzonderingen op de WLZ wijzer. Graag zetten wij deze voor u op een rij.  

 

Voor bewoners die wonen in een woon- of  zorgcentrum van Amsta en geen behandeling* ontvangen: 

- U verzorgt zelf  de stof fering van het appartement/de kamer (vloerbedekking en gordijnen). 

Roerende zaken die door meerdere personen gebruikt kunnen worden, zoals hoog -laagbedden, 

tillif ten en douchestoelen, worden door de instelling ter beschikking gesteld. Let op: 

mobiliteitshulpmiddelen worden vanaf  1 januari 2020, na indicatiestelling en aanvraag paramedicus, 

verstrekt vanuit de WLZ.  
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- Als u paramedische zorg ontvangt, dan kan dit ten koste gaan van uw eigen risico. Bijvoorbeeld als 

u niet aanvullend verzekerd bent.  

 

* Wel of  geen behandeling? Bij een verblijf  met behandeling doelen wij op een WLZ-indicatie waarbij u 

medische behandeling door paramedici en/of  de specialist ouderengeneeskunde ontvangt. Wanneer u een 

indicatie zonder behandeling heef t, dan ontvangt u eventuele behandeling van uw eigen huisarts of  een 

eigen paramedici.  

 

Eigen bijdrage WLZ  

U betaalt een eigen bijdrage voor Wlz-zorg aan het CAK. Daarmee betaalt u zelf  een deel van de kosten.  

Het CAK berekent hoeveel u moet betalen. Ook ontvangt u de factuur voor de eigen bijdrage van het CAK.  

De eigen bijdrage WLZ wordt bepaald op basis van het percentage van het inkomen en vermogen dat 

meetelt voor de berekening. De eigen bijdrage kan berekend worden via de website 

https://www.hetcak.nl/zelf -regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp  
 
 
 
 


