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Een leven lang wonen

Vitaal
wonen en
genieten

U wilt graag een woning op maat waarin u
langere tijd kunt blijven wonen. Ook als het in
de toekomst misschien fysiek of mentaal wat
minder gaat met u of uw partner. Vanuit dat idee
investeren wij in ons woningaanbod en werken
we aan levensloopbestendige woningen. Veel van
onze appartementencomplexen hebben daarom
ook een lift en veel van onze appartementen zijn
drempelloos. Vanuit datzelfde idee werken we
ook samen met diverse instanties en zorgdiensten
in de buurt. Voor als u in de toekomst zorg nodig
mocht hebben.

“ Geluk gaat boven 		
alles en we zijn 		
zo gelukkig hier.”

Zijn uw kinderen de deur uit? Of heeft u geen zin meer
in het onderhoud dat hoort bij een koophuis? Wilt u
verhuizen naar een andere plek, bijvoorbeeld dicht bij
familie en vrienden? Dan bent u misschien toe aan een
woning die past bij uw volgende levensfase. Een woning
die comfortabel en betaalbaar is. En ruim maar niet te
groot. Een woning die het u mogelijk maakt u te richten
op de mooie dingen in het leven.

Bewuster omgaan met uw tijd

U bent misschien in een fase gekomen waarin
u meer vrije tijd heeft. Of u wilt bewuster genieten
van de beschikbare vrije tijd. Tijd die u niet graag
steekt in verplichtingen als het onderhoud van
uw huis, maar juist wel in maatschappelijke
bezigheden, het verenigingsleven, hobby’s of
bijvoorbeeld kleinkinderen. Wonen Limburg
biedt u daarom een op uw levensfase
afgestemde woning.
Geen concessies

Als u kiest voor een andere woning, dan hoeft
u geen concessies te doen aan woongemak
of -genot. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een
appartement met minder, maar ruimere kamers.
Voorzien van een keuken en sanitair met een
hoog afwerkingsniveau, aangepast aan uw
wensen. Vaak heeft u ook de mogelijkheid
gebruik te maken van een eigen parkeerplaats.
Bovendien kunt u kiezen voor wonen op een
levendige plek, waar u voorzieningen als winkels,
horeca en zorgaanbieders op loopafstand vindt.

Voordelen van huren

Huren is ook voor u vaak een betaalbare
en aantrekkelijke optie. U heeft bijvoorbeeld
geen omkijken meer naar het groot onderhoud
van uw woning. Daar zorgen wij voor, van het
buitenschilderwerk tot de cv-installatie.
En voor een klein bedrag per maand lossen
wij ook de kleinere gebreken aan uw woning
op. We repareren voor dat bedrag bijvoorbeeld
een kapot slot of een lekkende kraan.
Goede dienstverlening

Omdat wij goed contact met onze bewoners
belangrijk vinden, mag u onder meer rekenen
op heldere informatievoorziening. Zowel als u
geïnteresseerd bent in een van onze woningen,
als wanneer u al een woning bij ons huurt.
En wilt u iets met ons bespreken? Dan kunt
u altijd contact met ons opnemen.

Levensloopbestendig wonen:
voor iedereen!

Vaak wordt gedacht dat levensloopbestendige
woningen en een levensloopbestendige
omgeving alleen bedoeld zijn voor 65-plussers.
Niets is minder waar. Levensloopbestendig
wonen biedt voordelen in elke fase van het
leven, van jong tot oud.
Levensloopbestendigheid zorgt ervoor dat u tot
op hoge leeftijd zelfstandig kunt blijven wonen.
Dat kan omdat woningen bijvoorbeeld brede
deurkozijnen hebben die de toegankelijkheid
vergroten en dat er sanitair aanwezig is op de
begane grond. Natuurlijk draagt een veilige
woonomgeving ook bij aan de mogelijkheid om
zelfstandig te blijven wonen. Net als het feit dat
u gemakkelijk – extra – ondersteuning kunt
inschakelen als dat nodig is.

Interesse?

Wilt u meer weten of heeft u interesse in
een van onze woningen? U vindt informatie
op onze website wonenlimburg.nl. Daarnaast
is ons WoonAdviesTeam u graag van dienst.
Het telefoonnummer is 0800 - 1881.

