Samen Aangenaam Ouder Worden
Wij bieden aan toekomstige bewoners zowel een basisservice- als een comfort keuzepakket. De
basisservice is voor iedere bewoner hetzelfde, de diensten in het comfort keuzepakket kunt u samen
met onze gastvrouw samenstellen naar individuele behoefte. Zo kunt u genieten van een volledige
gepersonaliseerde service in en rondom uw appartement, zo zien wij samen aangenaam ouder
worden.
Basispakket voor iedere bewoner
• Volledig ingerichte gastvrije loungeruimte voor genieten van een kleine versnapering, koffie,
thee of frisdrank.
• Terras voor eten, drinken en genieten
• Informatiedesk voor al uw vragen, waarbij de aanwezige gastvrouw actief inspeelt op:
o Alle vragen omtrent het complex waarin u woont
o Ongeplande zorgvraag (betreft onvoorziene of noodsituaties)
o Het bevorderen van de sociale cohesie binnen de residentie
o Regisseur van het activiteitenprogramma
o Intermediair tussen bewoner, zorgverlener en dienstverleners
o Vertrouwenspersoon voor de huurder
o Verwelkomen en doorverwijzen van gasten en dienstverleners
o In ontvangst nemen van post en pakketten
o Het leefbaar houden van de residentie
o Aanwezig voor een praatje en een luisterend oor
o Verzorgt de koffie en thee, frisdrank en versnapering
o Stelt samen met u, waarin dit voor u van toepassing is, het aanvullende
servicepakket samen.
o Organiseert clubactiviteiten (kaarten, workshops, muziek, borrels etc)
o Cateringservice voor het vieren van een verjaardag, evenement, jubileum etc.
• Aanbod van actuele tijdschriften, krant.
• Pakketprijs € 100,00 per maand
Comfort keuzepakket
• Luxe bedden geschikt voor thuiszorgverlening, koop of lease
• Personenalarmering
• Klusservice – huismeester
• Boodschappenservice online, de gastvrouw kan u helpen bij uw persoonlijke bestelling uit
een groot assortiment A- en huismerken, graag bij uw appartement afgeleverd.
• Maaltijdservice op uw appartement
• Schoonmaak van uw appartement
• Was en linnenservice
• Huisvuil ophalen
De gastvrouw kan u uitermate goed ondersteunen bij het samenstellen van een pakket wat volledig
aansluit bij uw pakket van eisen en wensen. Het is een keuzepakket, dus geen verplichting tot
deelname.
Samen aangenaam ouder worden werkt samen met een lokale zorgaanbieder die beschikt over alle
benodigde expertise om u bij uw zorgvraag te ondersteunen. Op basis van uw zorgvraag wordt
professionele zorg op maat aangeboden.

