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THUIS IN
HUREN MET ZORG

Zorg op maat
U bent verzekerd van professionele verpleging en verzorging. Daarbij
maakt u zelf de keuze welke hulp of verzorging u wilt ontvangen. Mocht u
onverhoopt meer zorg nodig hebben, dan regelen wij dat.
Alles geregeld met een comfort & gezond pakket
Met het comfort & gezond pakket zorgen we voor een comfortabel verblijf.
De schoonmaak van uw appartement wordt geregeld en u kunt dagelijks
de warme maaltijd gebruiken in het sfeervolle restaurant.

Zelfstandig maar niet alleen
Zelfstandig wonen, zonder omkijken naar het onderhoud van uw appartement en met de gezelligheid van medebewoners. Als u een zorgindicatie
hebt kunt u een appartement huren: in de beschutting van onze locaties

“Het geeft mijn familie rust dat ik in Walstede woon
waar de zorg dichtbij is. Maar wel zelfstandig zodat ik
alles zelf kan bepalen.”

Walstede in Tiel en Lingehof in Beesd.
Of, en aan welke activiteiten u wilt deelnemen, bepaalt u geheel zelf. U
Betaalbaar wonen

kiest voor de gezelligheid in de gezamenlijke ruimten of voor de privacy in

De huren van onze appartementen vallen binnen de grenzen van de

uw appartement, wanneer u dat wilt.

huurtoeslag en zijn daardoor voor iedereen betaalbaar. U kunt kiezen uit
verschillende woon-, zorg- en welzijnsproducten, diverse welzijnsarrange-

Uw appartement is voorzien van een alarm dat ervoor zorgt dat er in geval

menten en zorg op maat.

van nood snel iemand aanwezig is. Dat geeft u en uw omgeving een veilig
gevoel.

“Iedereen zegt elkaar hier gedag en dat maakt het
makkelijker om contact te leggen met andere mensen.”

Informatie en advies
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de adviseurs van ons
Zorg Adviespunt. T: 0800 - 0588, E: zorgadviespunt@szr.nl Of kijk op

In Walstede en Lingehof heerst een informele sfeer en daardoor zijn

www.szr.nl/wonenmetzorg/hurenmetzorg

contacten snel gelegd.
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