
                                                                

Informatie zorgvakanties Laurens cliënten thuiszorg – RCR Zorghotel Suriname / Spanje 
 

 
 
Zorgvakantie met behoud van zorgindicatie 
in het RCR Zorghotel Suriname en Spanje 

 
Laurens vervult i.s.m. het RCR Zorghotel een vakantie wens of droom van haar zorgcliënten. 
Cliënten die afhankelijk zijn van zorg, kunnen met behoud van zorgindicatie, op vakantie gaan naar 
Suriname en Spanje, waar ze verblijven in het RCR Zorghotel. 
 
Het personeel van Laurens zorgt voor deskundige en vertrouwde begeleiding tijdens de reis en 
vakantie. 
Het RCR Zorghotel zorgt voor een kwalitatief en betaalbaar verblijf inclusief zorg. 
Vanuit de Nederlandse Zorgverzekering hebben zorgcliënten afhankelijk van hun zorgindicatie recht 
op gehele of gedeeltelijke vergoeding voor verblijf en zorg tijdens hun vakantie in het buitenland. 
 
De 1

e 
groep zorgvakanties gaan van start in de periode mei / juni en  

daarna maandelijks afhankelijk van de aanmeldingen. 
 
Wat houdt de groep zorgvakantie in voor de thuiszorg cliënten, met een thuiszorg indicatie? 
 
 

 
 
  

Tarieven Laurens thuiszorg clienten: 1 zorgclient: 1 zorgclient:

Verblijf incl. Zorg: 14 dagen 30 dagen

Euro/dag/kamer Euro/14 dgn Euro/dag/kamer Euro/30dgn

LO: Logies & ontbijt 47,50 617,50 47,50 1.377,50

HP: Halfpension 57,00 741,00 57,00 1.653,00

VP: Volpension 66,50 864,50 66,50 1.928,50

1 zorgclient: 1 zorgclient:

60 dagen 90 dagen

Euro/dag/kamer Euro/60dgn Euro/dag/kamer Euro/90dgn

LO: Logies & ontbijt 45,13 2.662,38 42,87 3.815,32

HP: Halfpension 54,15 1.570,35 51,44 4.578,38

VP: Volpension 63,18 1.832,08 60,02 5.341,45

Op basis van Voorwaarden:

Groepen van 6 zorgclienten / max 4 rolstoelen

Kamerbezetting: 2 zorgclienten / kamer

Zorgvergoeding o.b.v. Zorgindicatie door de Zorgverzekeraar

Inclusief:

Luchthaven begeleiding vanaf inchecken tot in het vliegtuig

Luchthaven transfer v.v. in het buitenland voor zorgclient (rolstoel)

Reis-vakantie begeleiding

1 stads excursie in het buitenland

Exclusief: Overige kosten door de zorgclient te betalen:

Retour vliegticket Afhankelijk vliegtarieven periode

Reis - annulerings verzekering Afhankelijk Verzekeringsmaatschappij

Visum Suriname Euro.20,00

Administratie kosten Euro.25,00

Toeslag per dag bij een kamerbezetting van 1 persoon Euro.20,00 / dag

Overige excursies in het buitenland Afhankelijk van de belangstelling

Zorgclient blijft altijd de WEB aan CAK doorbetalen

N.B.

Reis- annulerings verzekering voor zorgclient altijd verplicht

Voorfinanciering vliegticket zorgclient mogelijk, met renteloze afbetalingsregeling 6 maanden



                                                                

Informatie zorgvakanties Laurens cliënten thuiszorg – RCR Zorghotel Suriname / Spanje 
 

 
 
Wat houdt de groep zorgvakantie in voor de thuiszorg cliënten, met een verpleeginstelling 
indicatie, maar die op een wachtlijst staan?  
 

 
 
 
 
Alle cliënten van Laurens die interesse hebben kunnen zich aanmelden, voor een offerte. 
 
Het RCR Zorghotel biedt ook verblijfsmogelijkheden aan familie, vrienden en persoonlijke 
begeleiders van zorgcliënten, tegen speciale tarieven. 

 
Aanmelden via: 

o uw contactpersoon van Laurens; 
o via de website:  www.zorghotelsuriname.nl  
o via de mail: info@zorghotelsuriname.nl  
o of bellen naar: 088-0185450 

 

  

Tarieven Laurens thuiszorg-wachtlijst clienten:

Verblijf incl. Zorg: Euro. / zorgclient

14 dagen groep zorgvakantie 0,00

30 dagen groep zorgvakantie 0,00

60 dagen groep zorgvakantie 0,00

90 dagen groep zorgvakantie 0,00

Zorgclient betaalt niets , voor 14 of 30 of 60 of 90 dagen verblijf incl. zorg, volgens zorgindicatie

Op basis van:

Groepen van 6 zorgclienten / max 4 rolstoelen

Kamerbezetting: 2 zorgclienten / kamer

Verblijf- en zorgvergoeding o.b.v. Zorgindicatie door Zorgverzekeraar

Inclusief:

Volpension verblijf incl. Zorg volgens Zorginidicatie

Luchthaven begeleiding vanaf inchecken tot in het vliegtuig

Luchthaven transfer v.v. in het buitenland voor zorgclient (rolstoel)

Reis-vakantie begeleiding

1 stads excursie in het buitenland

Exclusief: Overige kosten door de zorgclient te betalen:

Retour vliegticket Afhankelijk vliegtarieven periode

Reis - annulerings verzekering Afhankelijk Verzekeringsmaatschappij

Visum Suriname Euro.20,00

Administratie kosten Euro.25,00

Toeslag per dag bij een kamerbezetting van 1 persoon Euro.20,00 / dag

Overige excursies in het buitenland Afhankelijk van de belangstelling

Zorgclient blijft altijd de WEB aan CAK doorbetalen

N.B.

Reis- annulerings verzekering voor zorgclient altijd verplicht

Voorfinanciering vliegticket zorgclient mogelijk, met renteloze afbetalingsregeling 6 maanden

http://www.zorghotelsuriname.nl/
mailto:info@zorghotelsuriname.nl

