
 
                               
 
                                                             
 

 

 

 

Zorg+ Vakanties 2018 : algemene informatie & vooraanmelding 
 

Tendens Vakanties en De Ridder interactiviteiten bieden sinds 2014 Zorg+ Vakanties aan. Deze vakanties zijn ontwikkeld 

voor een groep vakantiegasten die 24 uur per dag zorg nodig hebben. Onze Zorg+ Vakanties duren een week, zijn 

georganiseerd rond een duidelijk herkenbaar thema, bieden ruimte aan de persoonlijke vakantiewensen van onze 

gasten en zijn voorzien van 24 uurs professionele zorg.  

 

24 uur per dag professionele zorg. 

Onze vakanties richten zich op mensen die door hun complexere zorgvraag niet (volledig) zelfstandig op vakantie 

kunnen gaan. Ons team van professionele zorgverleners is tijdens de vakantie 24 uur per dag aanwezig voor zorg en 

begeleiding van onze gasten. Zo is er altijd iemand die weet wat de gasten nodig hebben en kan snel worden ingespeeld 

op hun behoeften.  

 

Het team wordt aangestuurd door een sociotherapeut en bestaat daarnaast altijd uit een verpleegkundige en twee 

verzorgenden niveau 3 of 4. Het team wordt indien mogelijk aangevuld met een of twee stagiaires. Het team is de 

gehele vakantie aanwezig, zodat herkenbaarheid en structuur gewaarborgd zijn.  

 

Kwaliteit 

Voor de samenstelling van de zorgteams werken Tendens Vakanties en De Ridder interactiviteiten samen.  De Ridder 

beschikt over een groot netwerk van zorgverleners die allen een opleiding vanaf niveau verzorgende 3-IG of hoger 

hebben en beschikken over een recente verklaring omtrent het gedrag, een klachtenreglement, beroeps-

aansprakelijkheidsverzekering en diploma’s of certificaten benodigd voor hun professioneel functioneren.  

Alle zorgverleners die meegaan tijdens een vakantie worden zorgvuldig geselecteerd. Niet alleen op grond van hun 

professionaliteit als zorgverlener, maar ook op hun vermogen om het de vakantiegasten naar de zin te maken.  

 

Faciliteiten en hulpmiddelen op locatie 

Onze vakanties worden georganiseerd op Bio vakantieoord. Dit volledig aangepaste vakantiepark biedt alle faciliteiten 

en hulpmiddelen voor mensen met een zware en minder zware fysieke handicap. De bungalows zijn standaard 

uitgerust met hoog-laag bedden, tilliften en andere mogelijke hulpmiddelen. Uitzondering zijn persoonlijke 

hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld: rollators, rolstoelen of ligortheses. 

 

Kosten 

De kosten horende bij deze vakantieformule zijn uitgesplitst in twee delen: de reiskosten en de zorgkosten.  

 

Reiskosten 

Deelname aan de vakantie wordt administratief geregeld via Tendens Vakanties. De kosten van de vakantie (zie tarieven 

Zorg+ Vakantiefolder 2018) dekken de huur van de locatie, de activiteiten, eten en drinken en de aanwezigheid van de 

reisleider en de kok. 

 

Zorgkosten 

De kosten voor de zorg bedragen 150 euro per persoon per dag. Hiervoor is een week lang het zorgteam 24 uur per dag 

aanwezig. Er wordt zorggedragen voor nooit meer dan 6 gasten per zorgteam. Wij kunnen de gehele zorg gedurende 

een vakantie week dus aanbieden voor een bedrag van €900,00 per persoon. Hierbij gaan wij uit van minimaal een ZZP 

indicatie niveau 4.  

 

 



 
                               
 
                                                             
 

 

 
Bent u na het lezen van deze informatie voldoende op de hoogte en heeft u belangstelling voor een vakantie?  

Kies dan voor optie A. 

Wilt u m.b.t. de zorg, bijkomende extra kosten en vergoedingen aanvullende informatie? Kies dan voor optie B. 

 

 Optie A. Ik ben op de hoogte v/d Zorg+ Vakantie en de bijkomende kosten voor de zorg*. Ik wil mij, of mijn 

cliënt(e) graag aanmelden voor een vakantieweek. 

 Optie B. De Zorg+ Vakantie is voor mij nieuw en ik zou voordat ik over ga tot inschrijven graag nog meer 

informatie willen ontvangen over de extra kosten en hoe ik in aanmerking kan komen voor een mogelijke 

vergoeding uit PGB of Z.I.N.-budget. 

Naam 

Naam gast: 
 

Geb. datum:  Adresgegevens: 
 
 
 
 

 

Contactgegevens zorgorganisatie 

Naam organisatie  
 

Contactpersoon  
 

Telefoonnummer overdag | ‘s avonds  
 

 E-mailadres  
 

 

Om voor een mogelijke vergoeding op de extra kosten voor zorg in aanmerking te komen, hebben wij de ZZP-indicatie 
van u, of van uw cliënt(e) nodig.  
 

ZZP-Indicatie 
 

 

Toelichting  
 
 

 

Opmerkingen  
 
 

 

 

Dit formulier s.v.p. volledig ingevuld versturen naar Tendens Vakanties. Of mailen naar info@tendensvakanties.nl 

 

Heeft u n.a.v. van deze uitleg nog vragen en/of opmerkingen, dan staan we u telefonisch ook graag te woord. 

026-3392367 

 

Wij hopen u binnenkort te mogen begroeten op een van onze Zorg+ vakanties! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Team Zorg+ Vakanties. 

 

mailto:info@tendensvakanties.nl

