
Financiën en verzekeringen

Overschrijving naar de gemeente Nijmegen
Wanneer u bij ons komt wonen, bieden wij aan om de 
overschrijving naar de gemeente Nijmegen te regelen. Indien u van 
dit aanbod geen gebruik maakt, vragen wij u vriendelijk dit zelf te 
regelen.

Vragen?
Als u meer informatie wilt of vragen hebt over financiën en 
verzekeringen kunt u telefonisch contact opnemen met de 
financiële administratie van De Waalboog op telefoonnummer 
024 – 322 8264. 
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Als u in een van de woonlocaties van De Waalboog komt wonen, 
veranderen er voor u zaken op het gebied van financiën en 
verzekeringen. In deze folder geven we u hierover informatie. 

Eigen bijdrage 
Zorg met verblijf valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz), waarvoor 
wettelijk een eigen bijdrage is bepaald. De hoogte van de eigen bijdrage 
hangt af van uw inkomen en vermogen, uw leeftijd, uw gezinssituatie en 
uw indicatie van het CIZ. Het CAK berekent de eigen bijdrage en stuurt 
u een beschikking en een factuur. Als u een uitkering heeft - bijvoorbeeld 
AOW, Wajong of WIA - kan besloten worden de eigen bijdrage op uw 
uitkering in te houden. Als u hier meer over wilt weten, kunt u bij het 
CAK de folder Eigen bijdrage Zorg met Verblijf opvragen. U kunt voor 
informatie ook telefonisch contact op¬nemen met het CAK: T 0800-
0087 of kijken op de website www.hetcak.nl. De zorgbemiddelaar kan u 
tevens over de gang van zaken informeren.

Ziektekostenverzekering
Als u bij De Waalboog komt wonen, moet u uw ziektekostenverzekering 
laten doorlopen. Het is wel verstandig om heel kritisch te onderzoeken 
of een aanvullend pakket noodzakelijk is.

Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA)
De Waalboog heeft voor u en alle andere bewoners een collectieve WA-
verzekering gesloten. Deze verzekering geldt binnen de woonlocatie, 
maar ook als u buitenshuis verblijft. U kunt de WA-verzekering die u 
voorheen had, opzeggen.

Inboedelverzekering
Als u in één van de woonlocaties van De Waalboog komt wonen, zijn uw 
eigendommen verzekerd tegen brand, storm, inbraak en dergelijke. 
Hiervan zijn uitgezonderd geld, sieraden en andere kostbaarheden. Als 
u deze verzekerd wilt hebben, dient u deze apart te verzekeren. 
Als u aansprakelijk wordt gesteld of als u denkt dat u schade hebt 
geleden die u kunt verhalen op deze verzekeringen, kunt u contact 
opnemen met de financiële administratie via T 024 - 322 8264.             

Bij inbraak wordt u verzocht aangifte te doen bij de politie.

Machtiging automatische incasso
U kunt voor betalingen aan De Waalboog een machtiging tot 
automatische incasso afgeven. U kunt het hiervoor benodigde formulier 
gebruiken die u krijgt bij verhuizing naar één van de locaties van De 
Waalboog. De facturen zullen dan automatisch van uw rekening worden 
afgeschreven.  

Betalen in winkel en restaurant van De Waalboog
In de winkels en brasserien van onze woonlocaties kunt u contact of 
met de pin betalen. Als u dit lastig vindt, kunt u ook op rekening 
betalen. Als u een machtiging tot automatische incasso hebt afgegeven, 
worden de kosten maandelijks door de financiële administratie 
afgeschreven.  

Vervoer 
U betaalt zelf uw vervoer bij behandeling buiten de Wet langdurige zorg 
(Wlz) naar bijvoorbeeld het ziekenhuis. U kunt gebruik maken van de 
Waalboogbus. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de folder 
Waalboogbus.

Kapper en pedicure
Als u gebruik maakt van de diensten van de kapsalon en de pedicure 
betaalt u de rekening rechtstreeks aan hen. Indien u een automatische 
incasso hebt afgegeven, kunt u de kapper ook via een maandfactuur 
betalen.

Actuele prijslijst
Op www.waalboog.nl/over-ons/kosten-en-vergoedingen/ vindt u een 
actuele prijslijst voor kosten rond wonen en zorg. 


