Woonruimte huren
bij Berghorst

Woonruimte huren bij Berghorst
Atlant biedt op woonzorgcentrum Berghorst ook appartementen voor particuliere
verhuur aan. Deze zijn bedoeld voor ouderen met een indicatie voor (minimaal 3 uur)
zorg/thuiszorg. U woont zelfstandig en als huurder ontvangt u zorg van Atlant. U
kunt aanvullende abonnementen afsluiten waarmee u gebruik maakt van de services
en diensten die Atlant biedt.

Voorzieningen huurappartementen
De appartementen (30 m2) zijn praktisch ingericht en hebben een kleine keuken en een eigen
badkamer met wastafel, douche en toilet. Een aantal zijn met balkon. Een persoonlijk
alarmsysteem, een tv, telefoon- en internetaansluiting zijn er ook voor u beschikbaar.
In de appartementen heeft u uitzicht op het groene park of op het parkeerplein met fontein en
groen. Aan de overkant van de straat bevindt zich winkelcentrum Gildenhof.

Abonnementen voor huurders
Atlant biedt verschillende abonnementen. Er is een (verplicht) basisabonnement met onder
andere schoonmaak en alarmering. Dit abonnement is naar wens uit te breiden bijvoorbeeld
met een schoonmaak totaal, een klussendienst, een wasdienst, maaltijden in het restau rant, of
welzijnsactiviteiten.

Het basisabonnement
Het basisabonnement is, naast de huur en servicekosten, verplicht voor huurders. Zo kunnen we
u een fijne en veilige woonomgeving garanderen. In het basisabonnement is onder andere
opgenomen dat uw woonruimte eens per week 45 minuten wordt schoongemaakt: stofzuigen,
afstoffen en reinigen van het sanitair. De algemene ruimten waar u gebruik van kunt maken
worden vanuit de servicekosten schoongehouden.

Veiligheid en service
Atlant wil graag dat bewoners zich veilig voelen. Daarom is er ook 24 -uurs toezicht en
alarmering in het basisabonnement opgenomen. Zo kunt u te allen tijde de zorg krijgen die u
nodig heeft. De receptie van Berghorst ontvangt uw bezoekers. U kunt hier ook terecht met uw
vragen. De huismeester staat op de dag van uw verhuizing een dagdeel voor u klaar om een
handje te helpen met verhuizen en het inrichten van uw woonruimte.

Aanvullende abonnementen
U kunt het basisabonnement naar eigen wens uitbreiden. Deze aanvullende abonnementen
gaan in zodra u bij Atlant komt wonen en zijn maandelijks per de laatste dag van de maand
opzegbaar. Voor de aanvullende abonnementen betaalt u een vast bedrag per maand: de kosten
per abonnement vindt u in de prijslijst op onze website. De tarieven worden jaarlijks herzien.
Schoonmaak Totaal
Naast de huishoudelijke taken uit het basisabonnement kunt u ervoor kiezen om de volledige
schoonmaak uit te laten voeren door Atlant. Dit houdt in dat u in totaal 2 uur per week
huishoudelijke hulp krijgt. U heeft dan zelf geen omkijken meer naar de schoonmaakwerkzaamheden. Alle kleine en grote schoonmaakwerkzaamheden worden in overleg met u
gedaan.
Klussendienst
Onze klussendienst helpt u met karweitjes in uw woonruimte. Zij voeren in overleg taken uit
zoals het ophangen van schilderijen of fotolijstjes en kleine reparaties aan apparaten. Bij grotere
en complexere klussen kijken we samen naar de mogelijkheden en wordt u mogelijk
doorverwezen naar een externe leverancier.
Wasdienst
Wanneer u voor dit abonnement kiest wordt uw kleding en linnengoed wekelijks gewassen. Om
te voorkomen dat er iets kwijtraakt wordt uw kleding gemerkt. Hiervoor brengt Atlant eenmalig
extra kosten in rekening.

Maaltijden
Het restaurant van Berghorst serveert dagelijks een gezond en gevarieerd keuzemenu. Indien
gewenst wordt uw ontbijt, lunch en warme maaltijd verzorgd. U kunt ook voor één van de drie
mogelijkheden kiezen. Zowel het ontbijt als de lunch bestaan uit een broodmaaltijd, divers
beleg en koffie/thee/melk. De warme maaltijd bestaat uit een voorgerecht (soep), hoofdgerecht
en nagerecht.
Welzijnsactiviteiten
Met het abonnement welzijnsactiviteiten kunt u onbeperkt deelnemen aan het
activiteitenprogramma binnen Berghorst. Voor speciale activiteiten kunnen extra kosten in
rekening worden gebracht. U wordt hier tijdig van op de hoogte gesteld. U kunt er ook voor
kiezen om de activiteiten per keer af te nemen.
Televisie, telefoon en internet
Atlant zorgt ervoor dat u zorgeloos gebruik kunt maken van uw televisie, telefoon en
internetaansluiting. U hoeft alleen maar aan te geven welke dienst(en) u wilt afnemen. Voor het
gebruik van de telefoon of internetaansluiting worden eenmalig aansluitkosten in rekening
gebracht. De telefoonkosten worden apart berekend op basis van werkelijk gebruik.
N.B. De abonnementen voor televisie, telefonie en internet gaan in zodra u bij Atlant komt
wonen, maar houdt u er rekening mee dat de aanbieder dit niet altijd tijdig kan regelen.

Heeft u interesse of wilt u meer informatie?
De medewerkers van Zorgentree helpen u graag verder wanneer u vragen heeft over
bijvoorbeeld actuele huurprijzen en wachttijden. Zij zijn bereikbaar van maandag tot en met
vrijdag tussen 08:00 en 18:00 via telefoonnummer 055 - 506 74 56 of email info@atlant.nl.
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