Comfortabel en
zelfstandig wonen
Met professionele zorg of
huishoudelijke hulp binnen
handbereik

Comfortappartementen
in de Vondelflat in Groningen

Comfortappartementen,
voor nu en later

Een Comfortappartement biedt
zelfstandig wonen met de zekerheid
dat er altijd professionele zorg
voorhanden is.

Comfortappartementen
De zorg in Nederland verandert. Het is de bedoeling dat mensen steeds langer thuis wonen
en zelf zorg en ondersteuning organiseren als dat nodig is. De drempel om voor een woning
in het verzorgingshuis in aanmerking te komen, wordt steeds hoger. Wilt u zo lang mogelijk
zelfstandig blijven wonen, met maximale regie over uw leven? Wilt u bovendien wonen in
de buurt van winkels en overige voorzieningen? Dan is wonen in een van de
Comfortappartementen voor u wellicht de ideale, volgende stap.

Voor nu en later
In de Vondelflat in Groningen Zuid zijn
diverse Comfortappartementen te huur
waar veilig en goed verzorgd wonen de
standaard is. Wonen in de Vondelflat
betekent bovendien wonen in een
prettige wijk in Groningen-Zuid met
diverse praktische voorzieningen op
loopafstand en in de flat zelf. In de
Vondelflat woont u op een veilige plek in
een zorgzame omgeving. U hoeft in
principe nooit meer te verhuizen. U kunt
namelijk te allen tijde in uw appartement blijven wonen, ongeacht de zorg die eventueel nu
of in de toekomst nodig is.

Uw vrijheid en privacy staan centraal: alles mag, niets hoeft. Als u dat wilt,
kunt u gebruik maken van de faciliteiten die beschikbaar zijn in de
Vondelflat.

Gunstige ligging
De Vondelflat staat in de Wijert. De Wijert is een wijk in het zuiden van de
stad Groningen. De straten in de wijk zijn allemaal vernoemd naar
Nederlandse schrijvers. In deze wijk staan water en openbaar groen
centraal en het stadcentrum Groningen ligt op 10 minuten fietsafstand.
De Vondelflat is de perfecte uitvalsbasis voor een bezoekje aan uw familie,
vrienden en (klein)kinderen. Uw appartement is ideaal gelegen ten
opzichte van uitvalswegen, openbaar vervoer en recreatie. Voor de deur
stoppen verschillende buslijnen, onder andere richting het nabijgelegen
station. Reist u liever met de auto? U woont dichtbij de uitvalswegen A28
en A7. Hierdoor zijn steden als Leeuwarden en Zwolle goed bereikbaar.

Houdt u van wandelen in het groen, een rondje fietsen of
zwemmen in de buitenlucht? Er zijn volop
recreatiemogelijkheden in de directe omgeving.

Wonen in een
Comfortappartement
Comfortappartementen in het kort

• Comfortabel wonen in een
prettige woonomgeving in
Groningen-Zuid met veel groen
en water
• Supermarkten, kapsalon,
apotheek en overige
voorzieningen op loopafstand
• Vrijheid binnen een veilige
woonomgeving
• Zelfstandig thuis wonen, inclusief
de aanwezigheid van een
(onzichtbare) zorginfrastructuur
• Betaalbare zorg waar nodig

Wonen in een Comfortappartement
Het huren van een Comfortappartement biedt volledige service. De huurkosten zijn
standaard inclusief nutsvoorzieningen (verwarming, elektriciteit , water, internet) en
servicekosten. Desgewenst kan er een keuze gemaakt worden uit een van de
aanvullende diensten of producten als bijvoorbeeld een hoog-laagbed, meubilering,
maaltijdverzorging, persoonsalarmering, wasserette, Comfort-dagbesteding en
zorgservice. Heeft u nu nog geen zorg of extra hulp nodig, dan is dit een prettige
zekerheid voor de toekomst.
De Comfortappartementen zijn gelegen op de eerste drie woonlagen van de
Vondelflat. Aan de voorzijde is er uitzicht op veel groen en een vijverpartij. Daarnaast
zijn diverse voorzieningen op enkele wandelminuten afstand bereikbaar, zoals de
winkelcentra Helpman en de Van Lenneplaan.
De indeling van de appartementen met twee aparte leefruimtes maakt de
Comfortappartementen geschikt voor één en maximaal twee perso(o)n(en).
De woonkamer van een Comfortappartement is een fijne, lichte ruimte van circa 27
m2 groot met open keuken en balkon. De slaapkamer heeft een oppervlak van
ongeveer 13 m2. Er is een nieuwe badkamer met douchehoek, voorzien van een
glazen deur en een luxe badmeubel. De Comfortappartementen zijn allemaal voorzien
van elektrische zonneschermen.
De huurprijs, exclusief servicekosten, ligt beneden de huursubsidiegrens.

Plattegrond
Comfortappartement Westzijde

Plattegrond Comfortappartement W
•
•
•

2-Kamerappartement aan de westzijde van de
Vondelflat
Woonoppervlak: circa 48 m2
Uitzicht op het groen en de vijverpartij

Plattegrond
Comfortappartement Oostzijde

Plattegrond Comfortappartement O
•
•

2-Kamerappartement aan de oostzijde van de
Vondelflat
Woonoppervlak: circa 48 m2

Extra services
U huurt via Thuiszorg Comfort een volledig gerenoveerd appartement. Daarnaast is het mogelijk om verschillende zorgmodules bij ons in te
kopen. Dit is geen verplichting, maar het is een comfortabel gevoel om extra service te kunnen krijgen zodra het nodig of wenselijk is.
Voorbeelden van extra services zijn:
•
•
•
•

Professionele alarmering waarbij er direct spraakcontact met de zorgverlener is en wij middels een GPS signaal weten waar u zich
bevindt.
Alle maaltijden kunt u door ons laten verzorgen. Uiteraard heeft u zelf de keuze wat u wenst te eten.
Wij bieden dagelijks de mogelijkheid om deel te nemen aan dagbesteding. Dagactief bevindt zich in de flat en vindt plaats onder
begeleiding van professionele medewerkers.
Klusjes in en om het huis kunnen in overleg door ons opgepakt worden. Ook de was kunnen wij voor u verzorgen.

Zorg naar behoefte
Als u een Comfortappartement huurt, kunt u
desgewenst zorg ontvangen volgens een
zorgindicatie, met gebruikmaking van alle toepasbare
vergoedingen. Begeleidingszorg en Huishoudelijke
Hulp is geregeld in de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO) via de gemeente Groningen.
Verzorging en Verpleging wordt betaald via uw
zorgverzekering. Heeft u langdurige zorg nodig, dan
geldt de Wet Langdurige Zorg (WLZ), waarvoor u bij
het Zorgkantoor terecht kunt.

Comfort en activiteiten
• Gezellige recreatiezaal
• Beschikbaarheid van interne
faciliteiten tegen vergoeding zoals
kapper, gymnastiek en dag(groeps)opvang
• Bestellen van warme maaltijden
• Vrijwillige deelname aan
activiteiten in de Vondelflat
• Deelname aan uitstapjes en reisjes
(extern) tegen kostprijs

Wij helpen u graag verder
Als u zorg nodig heeft dan kunnen we u altijd adviseren en helpen zodat de juiste
aanvragen ingediend worden en desgewenst de zorg direct kan starten. Er is 24 uur
per dag en 7 dagen per week een professionele zorgverlener aanwezig in de
Vondelflat. Daarbij is altijd een gekwalificeerde verpleegkundige
eindverantwoordelijk en bovendien uw persoonlijke contactpersoon. Inzet van
professionele zorg is daarmee altijd binnen handbereik. Een prettige gedachte.
Wij kunnen ons goed voorstellen dat u na het lezen van deze informatie nog vragen
heeft. U kunt altijd telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen via: 050 5032553 of info@thuiszorgcomfort.nl. Wij helpen u graag verder.

Over Thuiszorg Comfort
De Comfortappartementen worden verhuurd door Thuiszorg Comfort. Thuiszorg
Comfort is een professionele zorgaanbieder met een erkend kwaliteitskeurmerk.
Onze kwaliteit is te danken aan onze betrokken en gemotiveerde zorgverleners die
allemaal dezelfde visie delen: 'Wij zijn er voor uw comfort, persoonlijk en
professioneel.’
Thuiszorg Comfort is gevestigd in Groningen-Zuid en heeft wijkteams waarmee de
zorg in de directe omgeving wordt geleverd. Wij bieden zorg in de gemeentes
Groningen, Haren, Noordenveld en Tynaarlo. Thuiszorg Comfort is gespecialiseerd in
ouderenzorg en in palliatief, terminale zorg.
Het uitgangspunt dat wij hebben is dat de cliënt zo lang mogelijk thuis kan blijven
wonen, met hulp van het eigen netwerk en de professionele ondersteuning van
Thuiszorg Comfort.

Gegevens Thuiszorg Comfort

Ons doel is om persoonlijke en professionele
thuiszorg te organiseren, waarbij wij ons richten
naar de wensen van onze cliënten. Het
welbevinden van de cliënt is hierin leidend.

Thuiszorg Comfort
Beethovenlaan 1
9722 KJ Groningen
050-5032553 (bereikbaar van maandag t/m
vrijdag 8.30 - 16.30 uur)
www.thuiszorgcomfort.nl
info@thuiszorgcomfort.nl

