
Prijzen Koperhorst activiteiten 2018 

 
 Gasten van cliënten en/of wijkbewoners, dienen bij bezoek van 

activiteiten te betalen voor een geldig toegangsbewijs. Zie 
onderstaand schema.  

 Cliënten die gebruik maken van de activiteiten betalen geen entree 
(bij verzorgingshuistarief/servicekosten inbegrepen). Enkele 

uitzonderingen, zie schema. 
 Tenzij anders vermeld zijn koffie en thee bij de entreeprijzen 

inbegrepen.  
 

Activiteit: Entree gasten: Entree cliënten: 

Bingo € 5,25  

(inclusief 1 bingo 
kaart) 

€  2,75 per bingokaart 

Voorstellingen € 5,25 gratis 

Sjoelen € 1,65 gratis 

Handwerken € 1,65 gratis 

Creatieve middag variabele 
materiaalkosten bij 

b.v. bloemschikken. 

gratis + 
variabele 

materiaalkosten bij 

b.v. bloemschikken. 

Variamiddag €1,65 Gratis + €1,65 als er 

bingo is 

Gymnastiek € 2,75 gratis 

Oefenochtend 

Koperhorstkoor 

€ 2,75 gratis 

Bakclub €3,75 €3,75 

Schilderen €2,75 + evt. variabele 

materiaalkosten 

€2,75 

Koffieochtend Gratis gratis 

Kerkelijke vieringen Gratis gratis 

Middagcafé gratis  excl. dranken gratis excl. dranken 

Kookgroep n.v.t. € 6,05  excl. dranken 

Cursussen variabel variabel 

Uitstapjes variabel variabel 

Schaken/dammen € 0,65 gratis 

Koersbal vrijdag € 0,65 gratis 

Klaverjassen € 0,65 gratis 

Biljartclub € 0,65 gratis 

 

 
 

 
 

 



 

Activiteiten 
Cliënten uit de Koperhorst betalen voor het merendeel van de 

aangeboden activiteiten niets, tenzij de Koperhorst er aanvullende kosten 
voor moet maken zoals bloemen voor het bloemenschikken, dagtochten, 

cursussen etc. Hiervoor worden de werkelijke kosten doorberekend. 
 

 
Abonnement dierentuin Amersfoort  

 
Wij als Koperhorst hebben een abonnement op dierenpark Amersfoort. 

U kunt hier gebruik van maken als u dat wilt, samen met een 
begeleider/introducé.  

 
 

 

Wat zijn de voorwaarden: 
 

 Als cliënt van de Koperhorst betaalt u €6,50 per bezoek . 

 Uw begeleider heeft gratis entree. Heeft u meer begeleiders   

bij u dan betalen zij €21,00 entree.  

 Bij het binnengaan van het park dient u de abonnementspas te 

tonen aan de kassa.  

 Wilt u hiervan gebruik maken, bij de receptie van de Koperhorst ligt 

de abonnementspas klaar. Reserveert u de pas bij de receptie om 

teleurstellingen te voorkomen. 

 
Duofiets 

 
Sinds juni 2015 kunt u een elektrische duo-fiets huren voor €5,- per dag 

om samen met een kennis of een andere liefhebber een leuk fietstochtje 
te maken. Dit is gerealiseerd door Hooglandse Maatjes. 

Neemt u hiervoor contact op met Tilly Peet 033-4331800. 
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PRIJSLIJST MAALTIJDEN 2018 
 

 
Cliënten Senioren/ Service- en Zorgwoningen   : €  5,75 

Bezorgtoeslag thuis       : €  0,60 
Wijkbewoners        : €  5,75  

Sterrendiner flatbewoners incl. 2 drankjes   : € 13,50 
Voor het verzorgingshuis geldt, bij afzegging regulaire  

warme maaltijd ontvangt u een waardebon en hoeft u  
slechts €7,55 bij te betalen, incl. 2 drankjes deze kunt u  

ophalen bij de receptie! 
Sterrendiner vaste wijkbewoners incl. 2 drankjes  : € 13,50 

Sterrendiner wijk/familie/gasten incl. 2 drankjes  : € 18,50 
Gasten/losse maaltijd       : €   6,75

  

Feestmenu         : € 18,00 
Diepvriesmaaltijd        : €   5,25 

 
 

PRIJSLIJST CAFÉ 2018 
Frisdranken        : € 0,70 

Tomatensap/Chocolademelk/Vruchtensap   : € 1,00 
Sinaasappelsap vers       : € 1,10 

Advocaat         : € 1,40 
Bier          : € 1,20 

Wijn          : € 1,40 
Gedistilleerd        : € 1,80 

 
 

PRIJS ALARMERINGSMATERIALEN ZORG THUIS 

Hals/polsalarm per maand       : €  8,25 
Bewegingsmelder       : €21,75 

 
 

TARIEF TECHNISCHE DIENST 
Per 15 minuten (huurders)      : €   9,50 

Extra per uur        : € 37,25 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

 
 


