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Overzicht producten en tarieven Maatwerkdiensten Wmo 
 
De aanbieder dient het Overzicht producten en tarieven in te vullen, rechtsgeldig te 
ondertekenen en in te dienen. Het invullen van het overzicht beperkt zich tot het 
aankruisen van de producten per perceel, waarvoor de aanbieder gecontracteerd wilt 
worden. 
 
Perceel 1. Begeleiding individueel 
 

Kruis aan welk product op uw aanmelding van toepassing is. 

Naam  
Product- 
categorie 

iWmo-
code 

Eenheid Vast tarief  

Begeleiding individueel basis  02 02A22 Uur €      47,20 ☐ 

Begeleiding individueel 
gespecialiseerd  

02 02A05 Uur €      67,50 ☐ 

 
Perceel 2. Persoonlijke verzorging 
 

Kruis aan welk product op uw aanmelding van toepassing is. 

Naam 
Product-
categorie 

iWmo-
code 

Eenheid Vast tarief  

Persoonlijke verzorging basis 03 03A03 Uur € 46,00 ☐ 

Persoonlijke verzorging basis plus 03 03A04 Uur € 49,00 ☐ 

 
Perceel 3. Dagbesteding 
 

Kruis aan welk product op uw aanmelding van toepassing is. 

Naam 
Product-
categorie 

iWmo-
code 

Eenheid Vast tarief  

Maatwerkvoorziening dagbesteding 
licht 

07 07A11 Uur €   7,50 ☐ 

Maatwerkvoorziening dagbesteding 
midden 

07 07A12 Uur € 11,00 ☐ 

Maatwerkvoorziening dagbesteding 
zwaar 

07 07A13 Uur € 15,00 ☐ 

Vervoer basis 08 08A03 Etmaal € 12,50 ☐ 

Vervoer rolstoel 08 08A04 Etmaal € 20,00 ☐ 
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Perceel 4. Logeren 
 

Kruis aan welk product op uw aanmelding van toepassing is. 

Naam 
Product-
categorie 

iWmo-
code 

Eenheid Vast tarief  

Logeren licht (all-in tarief) 04 04A04 Etmaal €   64,00 ☐ 

Logeren midden/zwaar (all-in tarief) 04 04B04 Etmaal € 125,00 ☐ 

 
Perceel 5. Ondersteuning bij huishoudelijk werk 
 

Kruis aan welk product op uw aanmelding van toepassing is. 

Naam 
Product-
categorie 

iWmo-
code 

Eenheid Vast tarief  

Ondersteuning bij huishoudelijk werk 01 01A04 Uur € 23,73* ☐ 

* Uurtarief 2018 kan worden aangepast conform uitkomst cao-besprekingen. 

 
 
Ondertekening aanbieder 
Aanbieder verklaart het Overzicht producten en tarieven juist te hebben ingevuld en   
akkoord te gaan met zijn aanmelding.  
 
De tekenbevoegdheid moet blijken uit de KvK.  
 
Naam aanbieder 
(KvK-naam) 

 
 

Naam tekenbevoegde  
Datum  

 
Handtekening 
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