
Vakantie zorgweekend
Een zorgeloos weekendje weg in het Van der Valk Hotel in Tiel. Dit
is een hotel met zorg. De zorgverleners van Van der Valk Care
zouden 24 uur per dag voor u klaar kunnen staan.
 
Het betreft een verblijf op basis van twee personen en volpension.
Dit betekend dat u ontbijt, lunch, diner heeft. Met een Life cooking
diner op zaterdag en deelname aan de brunch op zondag.
Daarnaast is het inclusief 2 uur zorg per dag. Zo wordt ook de
mantelzorger ontzien van zijn/haar zorgtaken en kunt u samen
ontspannen en genieten. Bij het weekend zorgarrangement wordt
u op vrijdagmiddag (tussen 14.00 - 16.00 uur) verwacht om in te
checken bij de hotelreceptie. Tijdens de check-in procedure zal
een zorgmedewerker samen met u uw persoonlijke ont-zorgplan
opstellen. Op maandagochtend checkt u na het ontbijt (voor 10.00
uur) weer uit. 
 
De kamers zijn standaard voorzien van één hoog/laag bed en
toiletbeugels. Eventueel overige benodigde hulpmiddelen kunnen
voor u verzorgt worden, zodat deze bij aankomst geïnstalleerd zijn
op de kamer. Let u erop dat sommige artikelen uitsluitend
tegen betaling van een huurtarief verstrekt worden.
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3 nachten bij 
Van der Valk

Care voor
 

 € 592,00

info@vandervalkcare.nl 0344-881000 www.vandervalkcare.nl

Neem contact met ons op voor meer informatie of reservering.

✓    24/7 de mogelijkheid om hulp te vragen 

✓    Nauw contact met diëtiste

✓    Fysiotherapie op maat

✓    Gastvrijheid en hospitality

✓    Aangepaste zorgkamer

Optimale zorg

DRIE NACHTEN VOOR DE PRIJS VAN TWEE! 



Voorwaarden
✓   Genoemde prijs is voor 

3 nachten en 4 dagen. 

✓   Check in vanaf 14.00 uur en

check out tot 10.00 uur.

✓   Op basis van logies, ontbijt,  

       lunch en diner.

✓    Het arrangement is voor    

       twee personen 

 

✓    Luxe aangepaste hotelkamer
met hoog-laagbed 

✓    Gastvrijheid en hospitality 
✓    Lobbybar, Skybar SIXX en restaurants
✓    Ontbijtbuffet en lunch & diner à la carte
✓    ISO-gecertificeerd hotel met zorg 

U KUNT BIJ ONS TERECHT!

Neem contact met ons op voor meer informatie of reservering.

info@vandervalkcare.nl 0344-881000 www.vandervalkcare.nl

Vakantie zorgweekend
Zorg
Om gebruik te kunnen maken van het vakantie
zorgweekend dient er een volledig ingevuld
reserveringsformulier opgestuurd te worden. Deze
kunt u downloaden van de webpagina en insturen via
de post of per mail. Een reservering kan pas definitief
gemaakt worden nadat er geverifieerd is of het
zorgteam de juiste zorg kan bieden. De zorgaanvraag
zal telefonisch met u doorgenomen worden door de
verpleegkundige van Van der Valk Care. Bij een
positieve beoordeling ontvangt u van Van der Valk
Care een officiële bevestiging van de reservering.
 

Declaratie
Afhankelijk van uw verzekeringspakket en
polisvoorwaarden kunt u in veel gevallen de kosten
van het verblijf bij Van der Valk Care geheel of
gedeeltelijk terugkrijgen. Voor de exacte vergoeding
kunt u het beste vooraf contact opnemen met uw
zorgverzekeraar. De verblijf- en zorgkosten rekent u bij
vertrek geheel zelf af waarnaar u ze mogelijk
declareert bij uw zorgverzekeraar.


