
Woon- en Leefkosten 2022
Volwassenwerking Sint-Lodewijk





3

Inleiding

Sint-Lodewijk wil de referentie zijn voor mensen met een motori-
sche beperking. Meerderjarigen met een motorische beperking 
kunnen bij de volwassenwerking van Sint-Lodewijk terecht voor 
zowel woon- en dagondersteuning, als voor permanentie en 
individuele begeleiding. In Den Binder staat het individuele 
traject centraal, terwijl in Diepenbroek de focus vooral op het 
leven in groep ligt.  

In deze brochure vind je naast een overzicht van de spe-
cifieke diensten die Sint-Lodewijk aanbiedt een overzicht 
van alle woon- en leefkosten die kunnen aangerekend 
worden aan de cliënten die in Sint-Lodewijk verblijven. 
Dit omvat zowel het kamerwonen in Den Binder, de leefgroep-
werking in Diepenbroek als de aanleunappartementen in 
Den Binder. De zorg en ondersteuning wordt betaald door het 
persoonsvolgend budget van de cliënten.

De woonkost heeft betrekking op alle kosten die met de ruim-
telijke en facilitaire werking van Sint-Lodewijk te maken hebben 
zoals de huur van een kamer en nutsvoorzieningen (water, 
verwarming, elektriciteit... ). De leefkost heeft te maken met het 
levensonderhoud zoals voeding en kledij. 
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Wie ontvangt 
welke middelen?

woon- en leefkosten voucher/cash

FOD,
Verzekering,
Mutualiteit ...

Eigen inkomen

Maandelijkse factuur 
woon- en leefkosten

IDO*
voucher of cash

Persoonsvolgend 
budget (PVB)

Werkingsmiddelen
Sint-Lodewijk

Cliënt

Sint-Lodewijk
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Samen met de invoering van de persoonsvolgende financiering 
werd het principe ingevoerd dat iedere persoon zelf instaat voor 
zijn eigen woon- en leefkosten. De kosten van de cliënt worden dus 
betaald met het eigen inkomen. Dit systeem geeft de gebruiker 
meer keuzemogelijkheid dan vroeger (vaste bijdrage per dag) en 
duidelijkheid waarvoor hij/zij betaalt. In overleg met het collectief 
overlegorgaan kan een systeem van woon- en leefkosten uitgewerkt 
worden dat aansluit bij de wensen van de cliënten en dat haalbaar 
is voor de zorgaanbieder. In Sint-Lodewijk gebeurde dit door een 
specifieke werkgroep met zowel medewerkers als familieleden van 
de cliënten.

WOONKOST

De woonkost bestaat uit:
• het gebruik van een kamer en de gemeenschappelijke ruimtes 
• niet-gesubsidieerde aanpassingen of specifieke hulpmiddelen
• de nutsvoorzieningen (water, verwarming, elektriciteit) 
• een vergoeding van normale en kleine herstellingen voor de 

gebruikte ruimtes 

Woon- en leefkosten 
volgens VAPH 

LEEFKOST

• medicatie
• verzorgingsproducten
• kleding
• vervoer
• ontspanning
• abonnementen
• verzekeringen

De leefkost heeft te maken met het levensonderhoud. 
Deze bestaat uit: 

• drank en voeding
• onderhoud en schoonmaak 

van de woning en gemeen-
schappelijke ruimtes

• aansluiting op het internet 
en aansluiting van tv en 
telefoon

• was- en strijkservice
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Algemene principes bij de 
opbouw van woon- en leef-

kosten in Sint-Lodewijk

Tot op vandaag heeft Sint-Lodewijk de keuze gemaakt om zorg-
punten maximaal in te zetten voor begeleiders en niet om te zet-
ten naar werkingsmiddelen. Het niet-gesubsidieerde deel wordt 
door Sint-Lodewijk doorgerekend aan de cliënt. Hierbij wordt 
gestreefd naar een evenwicht tussen enerzijds betaalbaarheid,  
toegankelijkheid en transparantie voor de cliënt en anderzijds een 
financieel gezonde organisatie. 

De zorg- en organisatiegebonden punten krimpen steeds. Er is 
sprake van een daling in zorggebonden punten (correctiefase 
2), alsook een daling in organisatiegebonden punten. 
Deze punten worden berekend aan de hand van de zorggebon-
den punten. In de periode van 2019 naar 2022 zijn deze stelselma-
tig met 5 procent gedaald (van 21,18 procent naar 16,18 procent). 
Hierdoor verhoogt de nood en druk om kostendekkend te werken.   

De berekening van de kostprijs gebeurde op basis van de effec-
tieve kosten gemaakt in 2021 (berekend op basis van analytische 
cijfers). Er zal rekening gehouden worden met een jaarlijkse 
indexering gekoppeld aan de evolutie van de gezondheidsindex. 
Alle vermelde prijzen en bedragen zullen jaarlijks op 1 januari 
geïndexeerd worden.  Indien deze indexering ontoereikend blijkt 
voor het dekken van de kosten zal er een bijkomende aanrekening 
volgen na toelichting op de gebruikersraad. 

De berekening van de woonkost is gebaseerd op de kosten van 
Diepenbroek en Den Binder samen (zonder de aanleunapparte-
menten). 
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Als vergunde zorgaanbieder is Sint-Lodewijk onderhevig aan de 
overheidsaanbestedingsplicht. Als lid van de Taborgroep is het 
via groepsaankopen mogelijk de beste marktprijs te bekomen.  

Aanpassingen van woon- en leefkosten worden goedgekeurd 
door het collectief overlegorgaan. 

Ik kan zelf 
beslissen 

hoe ik mijn 
dag het 

liefste invul
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Woonkost
WOONKOSTEN COLLECTIEF WONEN

WAT 
Collectief wonen in Den Binder is een geschikte woonvorm voor 
mensen die zelfstandig willen wonen, nood hebben aan een 
individuele benadering, of niet in groep kunnen leven omwille van 
probleemgedrag of moeite met overprikkeling. 
In Diepenbroek ligt de focus vooral op het leven in groep. 
Door middel van het werken met een leefgroep wordt een basis-
structuur gecreëerd die een houvast vormt voor mensen die nood 
hebben aan een continue ondersteuning in ruimte, oriëntatie en tijd.

Er is een vaste maandelijkse bijdrage voor:
• gebruik van de kamer en de gemeenschappelijke ruimtes 
• bijhorende kosten voor water, verwarming en elektriciteit 
• onderhoud van het gebouw: normale en kleine herstellingen
• huurlasten (automaten, belsysteem) 

KOSTPRIJS
De kostprijs bedraagt 416,80 euro per maand.

Woonkost collectief wonen Kostprijs per maand

Gebouw € 103,70

Onderhoud gebouw € 241,85

Nutsvoorzieningen € 63,60

Huurlasten € 7,65

TOTAAL € 416,80

€
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Woonkost

EXTRA INFO
Een kamer bestaat uit geschilderde muren, brandveilige gordij-
nen, een lavabo, een hoog-laagbed (standaardmodel) en een 
oproepsysteem. 

We kiezen voor een forfaitair bedrag per maand voor de woon-
kost. Hierbij is de kamer exclusief voor de bewoner. 

De bewoner kan er voor kiezen om zijn kamer ter beschikking te 
stellen in functie van kortverblijf als hij zelf niet aanwezig is, om 
zo eventueel de woonlasten te verlagen. Hiervoor recupereert hij 
15 euro per dag.

Gezien zowel Diepenbroek als Den Binder collectieve woonvor-
men zijn is er bewust gekozen om dezelfde woonkost voor beide 
campussen door te rekenen. De kosten werden voor de twee 
collectieve voorzieningen samengeteld en berekend per vierkan-
te meter. Hierbij wordt de totaliteit van het gebouw in rekening 
gebracht. 

Door de aanbestedingsplicht heeft Sint-Lodewijk geen vrije keu-
ze in het kiezen van een leverancier voor nutsvoorzieningen. 

In deze berekening is geen buffer voorzien voor onvoorziene 
kosten. Er zal jaarlijks geëvalueerd worden of het haalbaar is om 
de voorziene maandelijkse woonkost aan te houden.

i
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Woonkost
WOONKOSTEN  
AANLEUNAPPARTEMENTEN

WAT
Wanneer je kiest voor een aanleunappartement woon je zelf-
standig in een aangepast appartement van de sociale huis-
vestingsmaatschappij Eigen Dak Wetteren, specifiek bedoeld 
voor mensen met een motorische beperking. Alle appartementen 
hebben een keuken, een badkamer met inloopdouche, één of twee 
slaapkamers en een woonkamer die uitgeeft op een terras. 

KOSTPRIJS
De huurkost van een appartement is afhankelijk van de grootte 
van het appartement en het inkomen van de bewoner. 

EXTRA INFO
Sint-Lodewijk huurt van Eigen Dak en kan hierdoor het apparte-
ment zelf toewijzen.  De kostprijsberekening gebeurt door Eigen 
Dak op basis van het inkomen van de bewoner. 
Sint-Lodewijk betaalt Eigen Dak en rekent de huurprijs door aan 
de cliënt. 

€

i

Ik heb een eigen 
appartement en 
kan rekenen op 

begeleiding 
op mijn maat
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Leefkost voeding
MAALTIJDEN 
VOLGENS EFFECTIEF GEBRUIK

WAT
We rekenen een vast bedrag aan voor iedereen die een  
(dieet)maaltijd in de volwassenwerking Sint-Lodewijk bestelt. 
 
KOSTPRIJS

EXTRA INFO
• Maaltijden kunnen kosteloos geannuleerd worden tot 24 uur 

op voorhand. Bij niet of laattijdig annuleren van de maaltijd 
wordt de kost van de maaltijd aangerekend.  

• Zowel de maaltijd van de cliënt als de maaltijd van zijn bezoe-
ker wordt aangerekend via factuur. 

• Indien bijvoeding of sondevoeding nodig is, wordt dit afzon-
derlijk op de factuur aangerekend. 

• Maaltijden kunnen genuttigd worden in resto Den Binder, 
leefgroepen Diepenbroek, de activiteitenruimte, op de kamer, 
op het appartement.  

• Als een bewoner een kookactiviteit heeft, wordt geen maal-
tijd besteld en aangerekend, maar wordt de kookactiviteit 
aangerekend (6,30 euro voor een grote maaltijd of 3,20 euro  
voor een kleine maaltijd). 

• Cliënten hebben inspraak in het menu, onder andere via de 
bewonersraad.   

€

i

Ontbijt €  3,20

Middagmaal 
(soep, hoofdgerecht en dessert)

€  6,30

Avondmaal €  3,20
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Leefkost onderhoud
ONDERHOUD COLLECTIEF WONEN 

WAT
We rekenen een vaste bijdrage per maand aan voor het poetsen 
van de gemeenschappelijke delen en voor het onderhoud van 
de terreinen. Daarnaast wordt er een vaste bijdrage per aanwe-
zigheidsdag aangerekend voor het poetsen van de kamer.

KOSTPRIJS

 

EXTRA INFO
• De kost van het onderhoud van de gemeenschappelijke 

ruimtes blijft doorlopen, ook als je niet aanwezig bent. Recu-
peratie is enkel mogelijk bij het ter beschikking stellen van de 
kamer voor kortverblijf of bij het delen van de kamer. Hiervoor 
recupereert de bewoner 5,50 euro per dag.

• De kost van het onderhoud van de kamer wordt enkel door-
gerekend van zodra je minstens 1 dagdeel aanwezig bent 
(dag of nacht). 

€

i

Dienst Kostprijs

Onderhoud gemeenschappelijke 
delen

€ 156 per maand

Onderhoud kamer € 3,90 per 
aanwezigheidsdag
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WAS EN STRIJK COLLECTIEF WONEN

WAT
We rekenen een vaste bijdrage per aanwezigheidsdag voor 
de was en strijk van het gemeenschappelijk wasgoed en een 
accidentele was van een bewoner (maximum 2x bedlinnen en 
maximum 4 extra kledingstukken per maand). 

Voor wie kiest om de was en strijk van bed- en badlinnen en/of 
persoonlijke kledij door Sint-Lodewijk te laten doen rekenen we 
een vast bedrag per maand aan. In dat geval zal ook de verplich-
te naamlabeling die door ons gebeurt aangerekend worden. 

KOSTPRIJS

EXTRA INFO
• De kost van het basispakket was en strijk wordt enkel door-

gerekend als je aanwezig bent (zodra je 1 dagdeel dagonder-
steuning hebt).

• De keuze individuele was wordt opgenomen in de Individuele 
Dienstverleningsovereenkomst (IDO). Bij wijziging dient de 
IDO aangepast te worden.

€

i

Dienst Kostprijs

Basispakket was en strijk
(gemeenschappelijk en accidenteel)

€ 0,50 per aanwezigheidsdag

Optioneel: 
enkel bed- en badlinnen

€ 20 per maand

Optioneel: persoonlijke kledij € 50 per maand

Naamlabels plaatsen € 75 per 150 stuks
1

.V
A

S
T

E
 W

O
O

N
- 

E
N

 L
E

E
FK

O
S

T
E

N

Leefkost onderhoud
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Leefkost kabeldistributie
BIJDRAGE KABELDISTRIBUTIE  
COLLECTIEF WONEN

WAT
We rekenen een vast maandbedrag aan voor de kabeldistributie 
voor elke vaste bewoner in de collectieve woonvorm. 

KOSTPRIJS
De kostprijs bedraagt 8,22 euro per maand.

EXTRA INFO
• Elke kamer is uitgerust met kabeldistributie. Ongeacht of je er 

al dan niet gebruik van maakt, wordt deze kost aangerekend. 
Recuperatie is enkel mogelijk bij het ter beschikking stellen 
van de kamer voor kortverblijf of bij het delen van de kamer. 
Hiervoor recupereert de bewoner 0,50 euro per dag.

• Gebruikers die dit wensen kunnen bij een provider naar keuze 
zelf een aansluiting voor internet en digitale televisie rege-
len en bekostigen. Ze staan zelf in voor tv-abonnementen. 
Aangerekende distributiekosten kunnen soms in mindering 
gebracht worden. 

• In de kamer kortverblijf is televisie en internet voorzien, de 
reële kost hiervoor wordt verrekend via de maandelijkse fac-
tuur. 

€

i
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Bijkomende leefkost 

WAT
We rekenen een vast bedrag per aanwezigheidsdag voor:  
• Afval
• Klein materiaal (versiering leefgroep, knutselgerief, ...)
• Verbruiksmateriaal hygiëne (toiletpapier, servetten, ...)
• Telefoon, tv en internet gemeenschappelijke ruimtes

KOSTPRIJS
De kostprijs bedraagt 1,40 euro per aanwezigheidsdag.

EXTRA INFO
De bijkomende leefkost wordt enkel doorgerekend van zodra je 
1 dagdeel dagondersteuning hebt. 

€

i

Leefkost Kostprijs per 
aanwezigheidsdag

Afval € 0,30

Klein materiaal € 0,40

Verbruiksmateriaal hygiëne € 0,60

Telecommunicatie € 0,10

TOTAAL € 1,40
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LEEFKOST VOLGENS AANWEZIGHEID 
COLLECTIEF WONEN
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Algemeen overzicht vaste 
kosten collectief wonen 

VASTE FORFAITAIRE WOON- EN LEEFKOST PER MAAND

LEEFKOST VOLGENS AANWEZIGHEID

LEEFKOST PER REGISTRATIE

LEEFKOST OPTIONEEL PER MAAND

Woon- en leefkost forfaitair* Kostprijs

Woonkost € 416,80

Leefkost - onderhoud 
gemeenschappelijke delen

€ 156

Leefkost - kabeldistributie € 8,22

Leefkost per registratie Kostprijs

Ontbijt € 3,20

Middagmaal € 6,30

Avondmaal € 3,20

Leefkost optioneel Kostprijs

Was en strijk: bad- en bedlinnen € 20

Was en strijk: persoonlijke kledij € 50

Leefkost volgens aanwezigheid Totaal kostprijs € 1,90

Afval € 0,30

Was en strijk basispakket € 0,50

Klein materiaal € 0,40

Verbruiksmateriaal hygiëne € 0,60

Telecommunicatie € 0,10

Poetsen kamer € 3,90

€

* Recuperatie indien kamer ter beschikking gesteld wordt voor kortverblijf: woonkost € 15/
dag, leefkost - onderhoud gemeenschap € 5,50/dag, leefkost - kabeldistributie € 0,50/dag.
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KOSTENVERSCHIL COLLECTIEF WONEN 
/AANLEUNAPPARTEMENT

Leefkost optioneel Kostprijs

Was en strijk: bad- en bedlinnen € 20

Was en strijk: persoonlijke kledij € 50
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Het verschil in kosten tussen collectief wonen en wonen in een 
aanleunappartement houdt in dat bij een aanleunappartement 
de vaste forfaitaire kost enkel bestaat uit de huurkost, terwijl bij 
collectief wonen de woonkost, het onderhoud van de gemeen-
schappelijke ruimtes en de kabeldistributie aangerekend worden. 
Ook betaal je bij collectief wonen volgens aanwezigheid voor het 
poetsen van de kamer, de basis was (en eventuele individuele 
was) en de bijkomende kosten. Deze kosten worden niet aan-
geboden bij een aanleunappartement, gezien een bewoner van 
een aanleunappartement zelf instaat voor het onderhoud van 
zijn/haar woning alsook zijn was en strijk (eventueel via Gezins-
zorg of een poetsdienst). 

Toelichting kostenverschil
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LEEFKOST SONDE- EN BIJVOEDING

 
LEEFKOST MEDICATIE

€

€

i

i

WAT?
Sondevoeding en bijvoeding zijn mogelijk op voorschrift van de 
arts of na overleg met de voedingsdeskundige. 

KOSTPRIJS
De reële kost van sonde- en bijvoeding wordt gefactureerd. 

EXTRA INFO
• De diëtiste bepaalt welke sondevoeding en hoeveel er besteld 

moet worden.

WAT?
De aanlevering van medicatie voor bewoners binnen de collec-
tieve woonvorm van de volwassenwerking wordt verzorgd door 
Coop Apotheken.

KOSTPRIJS
De reële kostprijs medicatie wordt doorgerekend.

EXTRA INFO
• De bewoners van de aanleunappartementen hebben de keuze 

of ze al dan niet gebruik maken van de aanlevering door Coop.
• Er dient een mandaat voor bestelling en levering van medica-

tie getekend te worden.
• De individuele factuur van Coop zit in bijlage bij de factuur 

van Sint-Lodewijk.

Variabele leefkosten
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LEEFKOST VERVOER

€

i

WAT?
Indien je gebruik maakt van vervoer van Sint-Lodewijk, wordt er een 
vast bedrag per beladen kilometer per cliënt aangerekend.

KOSTPRIJS
Indien de afstand (enkel) 100 km of minder is en we rijden met 
eigen vervoer dan betaalt de cliënt 0,50 euro per kilometer, 
met een maximum van 30 euro. De cliënt betaalt enkel voor de 
kilometers waarin hij zelf in de wagen zit.
Indien de afstand (enkel) meer is dan 100 km of er is een inzet 
van een externe bus dan zal de totale kostprijs van het vervoer 
verdeeld worden over de deelnemende cliënten, met een mini-
mum van 30 euro per cliënt.

EXTRA INFO
• ‘Eigen vervoer’ betekent zowel het vervoer met de wagens van 

Sint-Lodewijk als het vervoer met een wagen van een begelei-
der of vrijwilliger.

• Indien gebruik gemaakt wordt van openbaar vervoer zal de 
reële kost doorgerekend worden.

• De kost van parkeertickets wordt verdeeld over de cliënten.

Variabele leefkosten

 
• De originele facturen worden bezorgd om de tussenkomst 

via de mutualiteit aan te vragen. 
• Ook de shakes die via de keuken komen, worden aangere-

kend. Dit wordt gekoppeld aan een maaltijdregistratie, bij-
voorbeeld het avondmaal.
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LEEFKOST VERZORGINGSMATERIAAL

 
LEEFKOST INCONTINENTIEMATERIAAL

€

€

i

i

WAT?
Specifiek verzorgingsmateriaal (bv. sondes, speciale shampoo...) 
kan via Sint-Lodewijk besteld worden. 

KOSTPRIJS
De reële kost van specifiek verzorgingsmateriaal wordt gefactu-
reerd.

EXTRA INFO
• De aankoopdienst van Sint-Lodewijk bestelt op vraag.
• De gebruiker vraagt zelf eventuele tegemoetkomingen aan.

WAT?
De verpleegkundige bepaalt samen met jou het type en de 
hoeveelheid incontinentiemateriaal. 

KOSTPRIJS
De reële kost van incontinentiemateriaal wordt gefactureerd. 

EXTRA INFO
• De aankoopdienst van Sint-Lodewijk bestelt maandelijks in-

continentiemateriaal op basis van het gemiddelde verbruik 
per dag per bewoner (ook voor de dagen dat de cliënt naar 
huis gaat). 

• De gebruiker vraagt zelf eventuele tegemoetkomingen aan.

Variabele leefkosten
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TECHNISCHE DIENST EN NAAIATELIER

€

i

WAT?
De technische dienst van Sint-Lodewijk kan instaan voor het 
onderhoud en uitvoeren van kleine herstellingen en aanpassin-
gen van hulpmiddelen die de cliënt in Sint-Lodewijk gebruikt. Op 
vraag kunnen ook klussen op de kamer uitgevoerd worden. Daar-
naast kunnen ook retouches of aanpassingen van kledij worden 
aangevraagd bij het naaiatelier.

KOSTPRIJS 
De kostprijs bedraagt 10 euro per 15 minuten.

EXTRA INFO
• Kleine klusjes (minder van 15 minuten werktijd en zonder 

specifiek materiaal) worden niet doorgerekend aan de cliënt.
• Gebruikt materiaal wordt doorgerekend.
• Voor een aantal hulpmiddelen (vb. gsm-houder,... ) die door 

de technische dienst vervaardigd worden is er een vaste prijs
• Voor een herstelling of klus van meer dan 75 euro wordt 

vooraf akkoord gevraagd.
• Kosten aangerekend in functie van de dienstverlening door 

de technische dienst kunnen niet ingebracht worden in het 
VAPH-herstelbudget van de cliënt.
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Variabele leefkosten
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WAT
Tijdens het werkjaar is er een vast aanbod aan activiteiten 
waarvoor cliënten zich kunnen inschrijven. 
In de vakantie is er een afwijkend activiteitenaanbod.

KOSTPRIJS
De deelnameprijs is afhankelijk van de activiteit. 

EXTRA INFO (over het vast aanbod tijdens het werkjaar)
• Basisaanbod (gratis deelname) 

Sommige activiteiten brengen geen extra kost met zich mee 
omdat ze worden uitgevoerd met het aanwezige materiaal.

• Lidgeld 
Voor sommige activiteiten waarbij we een extra kost hebben 
vragen we een jaarlijkse bijdrage (lidgeld).

• Bijdrage per keer 
Voor bepaalde activiteiten zoals een kookactiviteit, paardrij-
den, zwemmen,… betaalt de cliënt een bijdrage per keer.

• Productateliers 
Deelname is kosteloos. Het afgewerkte product kan door de 
deelnemer of anderen aangekocht worden. 

B
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G BASISAANBOD
• computer   

• spel en ontspanning 

• puzzelen

• pastorale werking

• bakken

€
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BETALEN PER BEURT
• koken 

• film

LIDGELD
• dans of relaxatie

• natuur

 
LEEFKOST ACTIVITEITEN

Variabele leefkosten
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ER LIDGELD
• muziek

• crea (knutselen)

EXTERN AANBOD
• krasseljee door Omega (deelname gratis)

• beeld door Kunstacademie Wetteren (lidgeld)
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* GRATIS DEELNAME

• wist-je-datje

• infogroepje Diepenbroek / Den Binder 

• bakken/verkoop

• semi-industrieel werk

• houtbewerking

B
EW

EG
IN

G LIDGELD
• boccia

BETALEN PER BEURT
• paardrijden

• zwemmen   

• zwemmen MFC 

*In sommige 
productateliers 

 wordt het 
product te koop 

aangeboden.
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Variabele leefkosten
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WAT
Naast de reeds genoemde variabele leefkosten kunnen ook ande-
re leefkosten al dan niet eenmalig op factuur staan.

• Zakgeld 
De cliënt kan ervoor kiezen om zakgeld via Sint- 
Lodewijk op te vragen. Effectief afgehaald zakgeld wordt 
doorgerekend.

• Waarborg 
Er dient een waarborg betaald te worden indien gebruik 
gemaakt wordt van de zakgeldregeling.  
Ook voor sleutels en badges wordt een waarborg gevraagd. 

• Andere individuele kosten  
Toegangstickets, treintickets, ...  worden doorgerekend.

Variabele leefkosten 
ANDERE LEEFKOSTEN
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Individuele uitgaven
NIET OP FACTUUR SINT-LODEWIJK

verzorgingsproducten

extern vervoer

kledij

ontspanning

abonnementen

verzekeringen

De individuele uitgaven omvatten onder andere:

De leefgroep is voor 
mij een tweede thuis
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Wat bij betalingsproblemen?

Bij betalingsproblemen kan je terecht bij Sint-Lodewijk 
voor begeleiding en ondersteuning.  

Indien je kampt met betalingsproblemen kan je steeds contact 
opnemen met het team Intake en Zorgbemiddeling.  
Samen met jou zoeken we uit of alle inkomsten en tegemoet-
komingen uitgeput/opgenomen zijn. Samen zoeken we welke 
diensten extra ondersteuning kunnen bieden bij financiële 
problemen (bv. OCMW).

Heb je vragen?

Voor vragen omtrent jouw facturen of de betaling 
ervan kan je terecht bij:
clientenadmin.volwassenwerking@sintlodewijk.be

Voor alle andere vragen neem contact op met:
team.intake.zorgbemiddeling@sintlodewijk.be
T 0473 80 61 89

Sint-Lodewijk Diepenbroek  
Diepenbroekstraat 34 | 9230 Wetteren 

Sint-Lodewijk Den Binder  
Lindenlaan 197 | 9230 Wetteren 

Voor de meest recente info, neem een kijkje op:
www.sintlodewijk.be/volwassenen
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Ondernemingsnummer ON 0861.746.317, RPR ORB Gent, Afdeling Dendermonde


