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REGLEMENT MAALTIJDEN DUNECLUZE 

 

Goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 9 augustus 2012; 

 

Het Sociaal Huis en woonzorgcentrum Dunecluze bieden in samenwerking warme maaltijden aan 
aan vereenzaamde senioren uit Koksijde. Op die manier willen we hen een warme maaltijd 
verzekeren en tegelijk mensen uit hun sociaal isolement halen. 
 

1. WAT 

Dunecluze biedt dagelijks (7 dagen op 7) maaltijden aan voor vereenzaamde senioren. 

De maaltijd kan genuttigd worden in het cafetaria van Dunecluze om 12 uur. 

 

2. VOOR WIE 

Vereenzaamde 65-plussers die hun gewoonlijk verblijf hebben in Koksijde. Bij de start 

van het initiatief worden maximaal 30 personen per dag toegelaten. Dit zal geëvalueerd 

worden en zo mogelijk bijgestuurd. 

 

3. KOSTPRIJS 

Een warme maaltijd kost € 8,00/maaltijd. Hierin is inbegrepen: soep, hoofdgerecht en water of 
tafelbier. Andere dranken kunnen genuttigd worden, mits betaling ter plaatse. 
De maaltijden worden aangeboden in zelfbediening, er is geen bediening aan tafel voorzien. 
 
Dunecluze heeft ten allen tijde het recht om de prijs aan te passen. In dit geval zal het Sociaal Huis 

onmiddellijk op de hoogte gebracht worden van de prijswijziging. 

 

 
4. HOE AANVRAGEN  

§1.  Kandidaten moeten ten laatste op donderdag voor 12u bestellen voor de daaropvolgende 

week. De bestelling gebeurt aan de balie van het Sociaal Huis, Ter Duinenlaan 34 te Koksijde. De 
bestelling kan ook via mail doorgegeven worden via: info@sociaalhuiskoksijde.be  
  

§2. Wekelijks op donderdag vóór 16u geeft de baliemedewerker van het Sociaal Huis de namen 
van de deelnemers door aan het onthaal van Dunecluze: info@dunecluze.be  
  
§3.  Annuleren van een bestelling is mogelijk, maar moet ten laatste gebeuren op de dag voordat 
de maaltijd zou genuttigd worden. Indien de annulering niet of te laat gebeurt, blijft de betaling 
voor de maaltijd verschuldigd. 
  

  
5. BETALING 

§1.  De deelnemers die de maaltijd nuttigen, ondertekenen in Dunecluze voor de ontvangen 
maaltijd. De medewerker die ter plaatse de maaltijden bedeelt is hiervoor verantwoordelijk. 
 
§2.  Maandelijks, in de eerste week van de maand die volgt op de maand waarin de maaltijden 

genuttigd werden, maakt Dunecluze een kostenstaat over aan het Sociaal Huis voor betaling van 

de maaltijden van de voorbije maand. Deze kostenstaat vermeldt duidelijk de identiteitsgegevens 
van de deelnemers alsook het aantal maaltijden dat zij genuttigd hebben. Het Sociaal Huis 
vereffent de kostenstaat aan Dunecluze. 
  
§3. Het Sociaal Huis factureert maandelijks de maaltijden aan de deelnemers. De factuur dient 
betaald te worden binnen de 8 dagen na ontvangst.  

 
§4. In geval een deelnemer de factuur niet betaalt, zal hij niet langer toegelaten worden de 
maaltijden te nuttigen tot wanneer zijn schuld integraal vereffend is. 
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6. ALGEMEEN 

Suggesties en opmerkingen zijn steeds welkom.  

 

Geschillen die uit de toepassing van dit reglement zouden voortvloeien worden in eerste 

instantie beslecht door de dienstverantwoordelijke van het Sociaal Huis, na overleg met 

het diensthoofd Thuiszorg; in volgende instantie door de klachtencoördinator. 

 

Met eventuele opmerkingen of klachten betreffende de hulpverlening kunt u terecht bij 

de dienstverantwoordelijke, waar uw klacht beluisterd, genoteerd en opgevolgd wordt. 

 

Indien u meent onvoldoende geholpen te worden door de verantwoordelijke, kunt u 

terecht bij de klachtencoördinator. 

- Telefonisch: 058 53 43 55 

- schriftelijk: Sociaal Huis Koksijde, t.a.v. de klachtencoördinator, Ter Duinenlaan 34, 

8670 Koksijde 

- e-mail: klachtencoordinator@sociaalhuiskoksijde.be 

 

9. CONTACTPERSONEN 

 

Voor het Sociaal Huis  - Ter Duinenlaan 34, Koksijde: 

 

 onthaal Sociaal Huis: info@sociaalhuiskoksijde.be - 058 53 43 10 

 Diensthoofd Thuiszorg: Carine Desaever: 058 53 43 55 

Alle werkdagen van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur. 

 

Voor Dunecluze – Ter Duinenlaan 35, Koksijde 

 

 Onthaal Dunecluze: info@dunecluze.be - 058 53 39 00 

Alle werkdagen van 8 tot 12.30 uur en van 13 tot 17 uur. 
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