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Zelfstandig wonen
Aanwezigheid van zorg

Klein team vaste zorgverleners
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Samen Zorgverlening

Service

Zorgverlening

Samen Zorgverlening is een kleinschalige,
professionele zorgorganisatie en biedt
‘Verzorgd wonen’ in het hart van Leiderdorp.
Het woon-zorg concept vormt een schakel
tussen thuis wonen en een plek in een
verpleeghuis. De kleinschaligheid van de
organisatie heeft meerdere voordelen zoals:
meer persoonlijke aandacht, een klein vast
team van zorgverleners en korte lijnen.

Samen Zorgverlening biedt u naast wonen en
zorg ook een all-in concept aan services.
Hiermee willen wij u ontzorgen.

U komt bij ons wonen als u afhankelijk bent
van zorg. Bijvoorbeeld hulp bij wassen,
aan/uitkleden, medicatie en/of
verpleegkundige zorg bij complexere taken.
De zorginzet wordt bekostigd en vergoed door
uw zorgverzekeraar. Het maakt niet uit of u
zorg krijgt uit de Zorgverzekeringswet
(Wijkverpleging) of vanuit de Wet Langdurige
Zorg (indicatie voor een verpleegtehuis).
Wij hebben geen contracten met
zorgverzekeraars. Het voordeel hiervan is dat
wij veel beter maatwerk kunnen leveren. Op
verzoek informeren wij u hoe de zorg
gedeclareerd kan worden in uw situatie.

Uw woning
Het gebouw heeft 9 éénpersoons
appartementen allen op de begane grond.
Elke appartement heeft een woonoppervlak
van ongeveer 50 m2 en beschikt over een
woon- slaapkamer, aangepaste badkamer en
kitchenette. Alle verblijfseenheden hebben
een kabelaansluiting en WiFi. Uw veiligheid
wordt onder andere door een personen
alarmering gewaarborgd. Daarnaast is er een
gemeenschappelijke verblijfsruimte waar
onder andere de maaltijden worden gebruikt
met elkaar. In de grote tuin met ruim terras
kunt u heerlijk buiten zitten bij mooi weer.
Op een steenworp afstand zijn alle wenselijke
faciliteiten voorhanden, zoals een
gezondheidscentrum, winkels en
groenvoorzieningen.

Dit houdt in dat u naast de huur betaalt voor
alle bijkomende services. Hieronder vallen
bijvoorbeeld:
- Gas/water/licht
-Kabeltelevisie en WiFi
-Personen alarmering 24 u/p
-Schoonmaak kosten
-Vol pension
-Tuin onderhoud
-Glasbewassing etc.

Mocht u interesse hebben in een
appartement, of vragen hebben over de huur,
kosten en/of zorgverlening neem dan
vrijblijvend contact met ons op (binnen
kantoortijden).

Telefoon 06 15 04 71 62
Of stuur een email naar:
info@samenzorgverlening.nl

