Overzicht prijzen en leveranciers Langer Thús
Langer Thús
Wordt het vanwege uw leeftijd of een lichamelijke beperking lastig om u zelf te redden
thuis? Wij helpen u graag om zo lang mogelijk in uw eigen huis te blijven wonen. Vaak is
dat wel mogelijk met wat eenvoudige aanpassingen. Hieronder vindt u een overzicht van
de mogelijkheden met de bijbehorende kosten.
Onderstaande aanpassingen zijn mogelijk tegen eenmalige betaling:
− Sleutelhouder met verdikt handvat
€ 10
− Beugel of handgreep
€ 30
− Elke volgende beugel of handgreep
€ 10
− Extra trapleuning + houders
€ 50
− Drempelhulp buiten
€ 55
− Drempelhulp binnen
€ 20
− Kraan met extra lange hendel
€ 90
− Toiletbeugel, wegklapbaar
€ 100
− Douchestoeltje aan de wand
€ 130
− 1 ladeblok met 3 laden
€ 238
− Hang- en sluitwerkbediening
Is per situatie verschillend
Aanpassingen tegen een maandelijkse huurverhoging:
− 2e toilet aanbrengen als het technisch eenvoudig
mogelijk is in bestaande situatie
€ 11,20
− 2e toilet aanbrengen als het technisch complex is,
waardoor de gehele badkamer en/of toilet beneden
ook moet worden vernieuwd
Op basis van offerte
− Wasmachineaansluiting naar beneden verplaatsen
€ 2,55
− Meterkast geschikt maken voor koken op inductie
€ 3,20
Prijzen zijn inclusief montage en BTW
Heeft u vragen?
Neem voor meer informatie gerust contact met ons op: telefoon: 0800 - 55 11 511,
e-mail: info@thuswonen.nl.
Waar kunt u terecht voor andere aanpassingen?
Onderstaande bedrijven kennen Langer Thús en hebben kennis van de producten in onze
brochure.
GAMMA
Zuiderschans 2, 9101 PZ Dokkum
EXPERT ZORG
Kleine Breedstraat 6-8, 9101 LB Dokkum
MASTERMATE
Hogedijken 45C, 9101 WV Dokkum
THUISZORG HET FRIESE LAND
Tesselschadestraat 29, 8913 HA Leeuwarden

Telefoon: 0519 22 25 11
Telefoon: 0519 22 19 44
Telefoon: 0519 29 26 20
Telefoon: 0900 8864

Gemeente
Voor andere voorzieningen, zoals een traplift, kunt u terecht bij de gemeente. De
gemeente kan vanuit de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) met u meedenken
over een oplossing of eventueel ondersteuning regelen. De WMO is erop gericht dat
iemand zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen en actief mee kan blijven doen in
de samenleving.
De gemeente is maandag t/m donderdag telefonisch bereikbaar van 8.30–16.30 uur, op
vrijdag van 8.30–12.00 uur, via telefoonnummer 0519 29 88 88. U kunt ook mailen naar
info@noardeast-fryslan.nl. Meer informatie vindt u op de website www.noordoosthelpt.nl.

