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De Laarpas en de  
Laarpluspas
Wonen in Het Laar betekent van alle gemakken voorzien zijn. Zo 
heeft Het Laar een eigen betaalpas, de Laarpas. Daarmee kunt u bin-
nen Het Laar afrekenen in restaurant Chapeau!, bij de receptie en bij 
de huismeesters. U hoeft geen contant geld meer bij u te hebben. 
Dat is wel zo prettig!
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Het kan voorkomen dat u meer of juist minder gebruikt dan waar u da-
gelijks recht op heeft. De extra genoten consumpties zijn voor eigen re-
kening; mocht u minder gebruiken, dan vervalt het tegoed aan het eind 
van die dag. De volgende dag begint u weer met een nieuw tegoed. Als u 
gebruik maakt van een maaltijdarrangement, dient u uw Laarpas aan te 
bieden bij de medewerker van Chapeau!
 
KOFFIE EN THEE IN LAARHOVEN EN LAARAKKER
De bewoners van Laarhoven en enkele etages van Laarakker gebruiken de 
meeste consumpties op hun eigen etage. Maar u kunt ook in restaurant 
Chapeau! uw kopje koffie nuttigen. Naast de geboden consumpties op uw 
etage hebt u dan recht op vier kopjes koffie of thee per dag.
 
BIJ VERLIES, DIEFSTAL OF BESCHADIGING VAN UW LAARPAS?
Bij verlies, diefstal of beschadiging van uw Laarpas geeft u dit zo snel mo-
gelijk door aan de receptie. Uw kaart wordt dan direct geblokkeerd. U ont-
vangt een nieuwe pas. Het tegoed dat op uw verloren Laarpas stond wordt 
overgezet op uw nieuwe pas. 
 
De Laarpas is vooralsnog niet te gebruiken bij de winkel en de kapsalon. 
Hier kunt u vanzelfsprekend wel terecht met uw normale bankpas. De 
Laarpas is uitsluitend binnen de muren van Het Laar te gebruiken. Draag 
uw Laarpas altijd bij u, dan heeft u er het meeste profijt van.
 
Heeft u vragen over de Laarpas, vraag het de receptie of het Servicebureau 
via 013-465 7700.

UW EIGEN LAARPAS
De Laarpas is een persoonsgebonden pas met uw naam en een uniek regis-
tratienummer. Hiermee kunt u in restaurant Chapeau!, bij de receptie en 
bij de huismeesters afrekenen. U hoeft dus in Het Laar geen contant geld 
meer bij u te hebben. Met uw eigen bankpas en pincode kan de receptio-
niste of een medewerker van het restaurant een geldbedrag tot maximaal 
€ 150,- op uw Laarpas storten. Het Laar plaatst op uw Laarpas de met u 
gemaakte afspraken over maaltijden, koffie e.d. Iedere dag opnieuw staat 
automatisch het afgesproken tegoed er weer op.
 
DE LAARPAS EN DE LAARPLUSPAS
We onderscheiden in Het Laar de Laarpas en de Laarpluspas. Beide passen 
hebben de betaalfunctie. U kiest welke van de twee u wilt. De Laarpas is 
kosteloos en biedt als betaalpas verder geen faciliteiten. De Laarpluspas 
biedt deze wel. De Laarpluspas maakt het gemakkelijker om te genieten 
van de faciliteiten van Het Laar. Voor de Laarpluspas betaalt u een maan-
delijkse bijdrage. Deze verschilt per bewoner. 
 
KOSTEN VAN DE LAARPLUSPAS PER MAAND
• Voor bezoekers Laarsuite (dagbesteding): € 8,50
• Voor bewoners Laarhoven en Laarakker (Wlz-bewoners): € 16,-
• Voor Huurders zonder woonarrangement: € 20,-
• Voor Huurders met een woonarrangement: € 0,-
 
Als houder van een Laarpluspas heeft u recht op:
• Gratis entree tot culturele en muziekevenementen inclusief koffie/thee 

en een consumptie
• Gratis toegang tot de clubs van Het Laar (sommige clubs vragen een 

kleine onkostenbijdrage)
• 5% korting op consumpties en gerechten in restaurant Chapeau!
• Verjaardagsdiner op kosten van Het Laar
• Cadeautje bij vaderdag of moederdag
• Sinterklaasattentie en een kerstpresentje
• Vier kopjes koffie/thee per dag in Chapeau!
 
HOE WERKT BETALEN MET DE LAARPAS? 
Bij elke consumptie wordt dat bedrag afgeschreven van uw tegoed op de 
Laarpas. U kunt ook een maandelijkse factuur met automatische incasso 
ontvangen. Als u recht heeft op koffie/theeverstrekkingen van Het Laar 
wordt er elke keer dat u een koffie of thee bestelt, dit van uw dagelijkse 
tegoed afgeschreven. 


