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Maaltijdservice Gooise Tafel 
Nieuwe Havenweg 20C 

1216 BS Hilversum 
 

Telefoon 035 – 20 31 277 
Email info@gooisetafel.nl 

Website www.gooisetafel.nl 
 
 
 

Warme maaltijd a la carte of keuze van de chef € 10,95 

Daghapmenu 5 warme maaltijden (maandag tot en met vrijdag) bezorgd € 49,95 (€9,99 per maaltijd) 

Koelverse maaltijd voor het weekend & feestdagen €  7,25 

Opslag luxe maaltijd €  2,00 

Salade 250 ml €  2,75 

Soep 365 ml €  3,00 

Yoghurt, vla & vers gesneden fruit € 1,25 

Luxe dessert (bavarois, mousse en dergelijke) € 1,75 

Vers geperste sinaasappelsap € 3,00 
 
Bezorgkosten € 2,95 per maaltijd of gratis bij afname van 3 maaltijden per week. 
 
 
Wist u dat u mogelijk in aanmerking kunt komen voor een tegemoetkoming of fiscaal voordeel? 
Heeft u zorg nodig voor uzelf of voor iemand anders? En wilt u hier meer over weten? Op Regelhulp vindt 
u informatie die voor u belangrijk kan zijn: https://www.regelhulp.nl/ik-heb-hulp-nodig  
 
Volledig Pakket Thuis (VPT) 
Als u een indicatie heeft voor zorg met verblijf (ZZP) maar niet binnen een instelling wilt wonen, kunt u 
ervoor kiezen de indicatie in te zetten in de thuissituatie. Dit kan onder andere door middel van een 
‘Volledig Pakket Thuis’ (VPT). Hierbij blijft u in uw eigen woning en ontvangt u zorg en diensten zoals 
bijvoorbeeld maaltijdzorg aan huis. Vraag uw thuiszorgleverancier naar meer informatie. 
 
Tegemoetkoming chronisch zieken en beperkten, persoonsgebonden budget (PGB) of Wet 
Maatschappelijke ondersteuning (WMo) 
Per gemeente is daar een andere benaming voor maar deze regeling is er voor mensen, die als gevolg 
van hun ziekte of beperking, extra kosten moeten maken. Zij kunnen hierdoor voor een vergoeding in 
aanmerking komen. Uw gemeente kan u hier verder over informeren. 
 
Bijzondere bijstand 
Gemeenten hebben vanuit hun armoedebeleid extra subsidiemogelijkheden om mensen met een kleine 
beurs financieel te ondersteunen. Uw gemeente kan u hier meer over vertellen. 
 
Aftrekpost belastingaangifte bij voorgeschreven diëten 
Volgt u een dieet op voorschrift van een arts of diëtist? Dan mag u een vast bedrag voor deze kosten 
aftrekken. Neem hiervoor contact op met de belastingdienst of de site www.belastingdienst.nl  

PRIJSLIJST inclusief 9% btw 


