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Repareren, aanpassen en merken  

Informatie over de kosten van naaiwerkzaamheden 

Medewerkers van de naaikamer van Swetterhage kunnen kleding aanpassen, repareren 

en merken. Dit is een dienst die we aan cliënten kunnen verlenen, maar die niet hoort bij 

het standaardpakket van de Wlz, de Wet Langdurige Zorg, die in 2015 de Awbz 

vervangt. U kunt deze werkzaamheden ook zelf (laten) verzorgen. Als u ervoor kiest 

gebruik te maken van de diensten van de naaikamer op Swetterhage, betaalt u een 

vergoeding.  

In het gebouw van het Facilitair 

Centrum bevindt zich de 

naaikamer. De medewerkers 

merken, herstellen en vermaken 

kleding. Ook leren kleding 

kunnen ze verwerken. 

 

Aanpassingen  

De dames van de naaikamer 

hebben veel ervaring met het 

aanpassen van kleding voor 

mensen bij wie confectiekleding 

vanwege hun beperking niet 

past. Ook bedenken ze 

praktische oplossingen voor 

mensen bij wie de kleding als gevolg van de beperking sneller kapot gaat.  

 

Naaikamer inschakelen 

Wilt u de naaikamer inschakelen voor het verrichten van naaiwerk of het merken van 

kleding? Bespreekt u dit dan met de persoonlijk begeleider van uw kind of verwant.  

Die kan het voor u regelen. Wilt u het liever zelf regelen? Op doordeweekse dagen kunt 

u tussen 09.00 en 16.00 uur langskomen in de naaikamer in het Facilitair Centrum.  

 

Wat kost het? 

De diensten van de medewerkers van de naaikamer kosten € 33,89 per uur of € 5,65 

per 10 minuten. Voor de standaard werkzaamheden is een tarievenlijst. Bij speciale 

vragen wordt bekeken hoeveel werk het is en wat de kosten zijn. 

 

De tarievenlijst vindt u aan de achterkant van deze folder. 
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Prijslijst Naaikamer Swetterhage 2015 

 

 

 

Rits Inzetten  
  
jack 21.50 

japon 15.50 

mantel 33.50 

pantalon 10.50 

pantalon denim 21.00 

rok 10.50 

trui 10.50 

vest 16.50 

  
  
  

korter/langer maken  
  
broek 10.50 

broek denim 15.50 

japon met voering 14.00 

japon zonder voering 11.50 

jas 24.00 

mouwen jas/jack 18.50 

rok met voering 14.00 

rok zonder voering 11.50 

  
  

Klein werk  
  
knoop aanzetten 2.00 

knoop aanzetten +reparatie 

stof 4.00 

nieuw knoopsgat 3.50 

elastiek in tailleband 8.50 

  
  

Merken  
  
per merkje 0.50 


