
  
 

 

  

 
 

Financiering opties Topperuitjes                                  

Sinds februari 2022 biedt Samen Top jullie een nieuwe dienst aan. De Topperuitjes! Dit is 
natuurlijk hartstikke leuk voor de toppers en eventuele introducees, maar deze uitjes 
brengen natuurlijk ook kosten met zich mee. 

De kosten van het uitje bestaan uit: 

- Entree/ticket prijs 
- Bedrag voor eten en drinken en overige kosten* 
- Bedrag vervoer 
- Bedrag per uur begeleiding 

* overige kosten: Kosten die gemaakt worden voor de vrijwilliger die meegaat (entree en 
dergelijke)  

Nu kunt u ervoor kiezen om de kosten van deze uitjes volledig zelf te betalen, de betaling 
van de topperuitjes zal geschieden per factuur. Echter zouden wij Samen Top niet zijn, als 
we niet het een en ander voor jullie hebben uitgezocht. 

PGB WLZ 

Met een PGB WLZ kunt u de volgende soorten zorg inkopen: 

• Begeleiding groep  
• Vervoer van en naar de dagbesteding (topperuitjes vallen onder dagbesteding) 

Nu maken wij voor de reguliere zorg (dagbesteding en vervoer) gebruik van een vast 
maandtarief. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in een nieuwe zorgovereenkomst 
“andere vergoedingen” weer te geven, deze kunnen variabel worden gefactureerd.  

Wat houdt dat in? 
Zoals u hierboven hebt kunnen lezen zijn de kosten van het Topperuitje opgesplitst. Entree/ 
ticket prijs en het bedrag voor eten en drinken en overige kosten, deze kunnen niet worden 
betaald vanuit het PGB. Het bedrag voor vervoer en de begeleiding kan wel betaald 
worden vanuit het PGB. 

Om dit te kunnen doen moet er een nieuwe zorgovereenkomst en zorgbeschrijving 
opgemaakt worden. Hierin nemen we 2 variabele bedragen op onder “andere 
vergoedingen”. Het aantal kilometer en het aantal uur begeleiding verschilt per uitje. 

€ 0,29 per kilometer vervoer voor Topperuitje  
€ 8,50 per uur begeleiding groep voor Topperuitje 

Als u gebruik wilt maken van de Topperuitjes en graag een deel van de kosten hiervan uit 
het PGB wilt halen dient u de volgende stappen te nemen:  

- Mailen naar administratie@samentop.nl, dat u gebruik wil maken van deze optie. 
- U ontvangt een nieuwe zorgovereenkomst + zorgbeschrijving 
- Ondertekend retour sturen 
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- Daarna ontvangt u na aanmelding voor een Topuitje een tariefberekening en twee 
facturen 

- De ene factuur is voor uzelf en dient u zelf te voldoen (binnen 7 dagen) 
- De andere factuur (voor begeleiding en vervoer) moet ingediend worden bij het 

zorgkantoor (binnen 7 dagen) 
 
Let op: Bij last-minute afmeldingen heeft u geen recht op teruggave. Na facturatie is de 
deelname definitief.  
 
Facturatie:  

De facturen van de Topperuitjes dienen binnen 7 dagen na facturatie te zijn voldaan. Dit 
geldt voor de facturen volledig voor eigen rekening. De factuur die deels wordt betaald 
vanuit het PGB dient binnen 7 dagen te zijn gedeclareerd.  

Bij de facturatie van het Topperuitje sturen we 2 facturen 
Factuur deel 1/2. Met het bedrag voor entree/drankjes: voor eigen rekening.  
Factuur deel 2/2. Begeleidingsuren en vervoer: deze factuur insturen naar de SVB of de 
declareren via het portaal. 

LET OP. Ook voor introducees is het mogelijk om te kiezen voor 2 facturen. Als deze wens er 
is, graag contact opnemen met administratie@Samentop.nl 

PGB WMO/ Jeugdwet 

Een PGB WMO of jeugdwet is altijd in opdracht van de Gemeente via een beschikking. Voor 
de uitjes zou er dan een aparte aanvraag moeten worden gedaan bij de gemeente om de 
beschikking aan te passen.  

ZIN (WLZ/WMO/Jeugdwet 
Bij Zorg in Natura verloopt de inkoop van de zorg via het zorgkantoor. Hiervoor zou een 
zogeheten Raamwerkovereenkomst met de Hoofd-zorginstelling moeten worden 
gemaakt.  
Samen Top heeft besloten dit helaas niet te gaan doen aangezien de complexiteit en de 
administratieve kosten niet in verhouding staan met de kosten van het Topperuitje.  


