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Kosten appartement en kamer SMO betaalt je kamer. Je betaalt zelf de huur voor de woning. Je betaalt zelf de huur voor de woning. Afhankelijk van de woning

Inrichting

SMO levert je kamer op met daarop een bed incl. matras en beddegoed, 

bureau met stoel en kast. SMO levert de vloer, gordijnen, kookplaat en lamp. Je betaalt de inrichting zelf. N.v.t.

Schoonmaak

SMO regelt en betaalt voor de jaarlijkse schoonmaak van je kamer. SMO regelt 

en betaalt ook de schoonmaak van de openbare ruimtes.

SMO regelt en betaalt voor de jaarlijkse schoonmaak van je kamer. SMO 

regelt en betaalt ook de schoonmaak van de openbare ruimtes. SMO 

betaalt een vergoeding voor de tussentijdse schoonmaak en biedt 

ondersteuning bij de schoonmaak indien nodig.

SMO biedt indien nodig ondersteuning en betaalt voor schoonmaak van 

je kamer een vergoeding. Vergoeding voor schoonmaak €1,25 per week

Telefoon, tv en internet

Je kunt in de openbare ruimtes gebruik maken van PC's met internet. Je 

kamer heeft een tv abonnement waarvoor SMO een vergoeding betaalt. Je 

betaalt zelf voor telefonie.

Je kunt in de openbare ruimtes gebruik maken van PC's met internet. Je 

dient zelf te betalen voor tv en telefonie. Je betaalt zelf voor telefoon, tv en internet. Vergoeding voor tv abonnement €3,60 per week

Servicekosten SMO betaalt de servicekosten. Je betaalt zelf de eventuele servicekosten. Je betaalt zelf de eventuele servicekosten. Afhankelijk van de woning

Inboedelverzekering

SMO betaalt de inboedelverzekering. Ben je in het bezit van hele waardevolle 

zaken, geef het dan aan. Daarvoor zul je zelf een verzekering moeten 

afsluiten. Je betaalt je eigen inboedelverzekering. Je betaalt je eigen inboedelverzekering. N.v.t.

Persoonlijke verzorging (kapper, 

toiletartikelen, pedicure/manicure) Je betaalt zelf wat je nodig hebt voor je persoonlijke verzorging. Je betaalt zelf wat je nodig hebt voor je persoonlijke verzorging. Je betaalt zelf wat je nodig hebt voor je persoonlijke verzorging. N.v.t.

Kleding Je betaalt je eigen kleding. Je betaalt je eigen kleding. Je betaalt je eigen kleding. N.v.t.

Kledingverzorging

Je kunt gebruik maken van een wasmachine en droger van SMO en evt. van 

wasmiddel. Als het je niet lukt om zelf te wassen kan SMO dit kosteloos voor 

je doen.

Je kunt gebruik maken van een wasmachine, droger en wasmiddel van 

SMO. SMO kan tegen vergoeding je was voor je doen.

Je dient zelf zorg te dragen voor een wasmachine en droger en je dient je 

eigen kleding schoon te houden.  SMO kan tegen vergoeding je was voor 

je doen.

Kosten wasverzorging indien dit niet 

standaard door SMO geleverd wordt €10,47 per week

Voeding

Je krijgt (kosteloos) drie maaltijden per dag aangeboden of je krijgt 

voedingsgeld van SMO. Je kunt ondersteuning krijgen bij het doen van 

boodschappen en het koken.

Je krijgt voedingsgeld van SMO, je krijgt ondersteuning bij het doen van 

boodschappen en het koken. Je betaalt je eigen voeding.

Kosten warme maaltijd verzorgd 

door SMO indien je voedingsgeld 

krijgt

€6,30 per warme 

maaltijd

Dagbesteding

Als je hiervoor een indicatie hebt kun je kosteloos dagbesteding krijgen via 

SMO.

Als je hiervoor een indicatie hebt kun je kosteloos dagbesteding krijgen via 

SMO.

Als je hiervoor een indicatie hebt kun je kosteloos dagbesteding krijgen 

via SMO.

Kosten dagbesteding indien je 

hiervoor geen indicatie hebt €9,10 per uur

Uitstapjes, activiteiten en vakanties

Uitstapjes, activiteiten en vakanties die door SMO aangeboden worden zijn 

kosteloos of tegen een kleine eigen bijdrage.

Uitstapjes, activiteiten en vakanties die door SMO aangeboden worden zijn 

kosteloos of tegen een kleine eigen bijdrage. Je betaalt zelf voor uitstapjes, activiteiten en vakanties. N.v.t.

Medische kosten

Alle medische kosten die niet vergoed worden door je zorgverzekeraar betaal 

je zelf.

Alle medische kosten die niet vergoed worden door je zorgverzekeraar 

betaal je zelf.

Alle medische kosten die niet vergoed worden door je zorgverzekeraar 

betaal je zelf. N.v.t.

Ziektekostenverzekering Je ziektekostenverzekering betaal je zelf. Je ziektekostenverzekering betaal je zelf. Je ziektekostenverzekering betaal je zelf. N.v.t.

WA verzekering SMO is collectief WA verzekerd voor je. Je dient zelf een WA verzekering af te sluiten. Je dient zelf een WA verzekering af te sluiten. N.v.t.

Budgetbeheer SMO betaalt voor je budgetbeheer. SMO betaalt voor je budgetbeheer.

SMO betaalt voor je budgetbeheer wanneer Woonbegeleiding onderdeel 

is van je MPT. N.v.t.

Eigen bijdrage CAK Je betaalt zelf de eigen bijdrage CAK. Je betaalt zelf de eigen bijdrage CAK. Je betaalt zelf de eigen bijdrage CAK.

Dit wordt bepaald door het CAK 

afhankelijk van je inkomen.

Administratiekosten Je betaalt geen administratiekosten aan SMO. Je betaalt geen administratiekosten aan SMO. Je betaalt geen administratiekosten aan SMO. N.v.t.


