Hoe komt u in aanmerking voor een appartement?
Om in aanmerking te kunnen

U woont in dit appartement op

komen voor wonen in Zonnestaete,

basis van een volledig pakket thuis

beschikt één van de partners over

(VPT). U betaalt naast de eigen

een zorgindicatie langdurige zorg

bijdrage aan het CAK, huurkosten

(Wlz) met zorgprofiel 5, 6, 7 of 8 VV

voor deze woning. Er is een

(zonder BOPZ-verklaring).

inkomenstoetsing van toepassing
om in aanmerking te kunnen

Als u niet over een Wlz-indicatie

komen voor wonen in Zonnestaete.

beschikt en u denkt dat u en/ of

Voor vier appartementen bestaat

uw partner daarvoor in aanmerking

de mogelijkheid om huursubsidie

komt, dan kunt u deze aanvragen

aan te vragen bij de gemeente

bij het Centraal Indicatieorgaan

Veenendaal. Meer informatie over de

Zorg (CIZ). Ga naar www.ciz.nl.

eigen bijdrage aan het CAK kunt u

De klantenservice van Zorggroep

vinden op: www.hetcak.nl

Zonnestaete

Charim kan u ondersteunen bij de
aanvraag van deze indicatie.

Een unieke woonzorglocatie
om samen te wonen

Over Zorggroep Charim
Zonnestaete is onderdeel van

totaalzorg: voor lichaam, geest

Zorggroep Charim. Charim

én ziel. Ruimte voor zingeving

verleent zorg en ondersteuning

en levensvragen vinden we

aan ouderen in Veenendaal, Zeist

belangrijk. Daarmee onderscheidt

en omgeving. Samen, toegewijd

Charim zich. We bieden zorg

en professioneel. Onze zorg is

die verder gaat.

Kijk voor meer informatie over de appartementen op
www.zorggroepcharim.nl/zonnestaete

Meer informatie
0800 0711 (gratis) tel
Zonnestaete, Grote Beer 10, 3902 HK Veenendaal bezoekadres
info@zorggroepcharim.nl e-mail
www.zorggroepcharim.nl internet

Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden.
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Samen blijven wonen met uw partner, als u of uw partner complexe intensieve zorg nodig
heeft. Dat kan in Zonnestaete, een rustig gelegen locatie aan de rand van Veenendaal.
U blijft zelfstandig wonen, terwijl alle zorg en ondersteuning dichtbij is.

Omgeving

Charim Vitaal. Het WelzijnsPalet

Vanuit de ruime tot zeer royale

Zonnestaete staat in een prachtige

biedt op De Meent allerlei leuke

woningen van Zonnestaete

parktuin. U maakt er zo nu en dan een

activiteiten voor de ontspanning.

kijkt u uit over een prachtige

heerlijke wandeling en u geniet van

tuinpark met vijverpartij of heeft

het dierenkamp of de belevingstuin.

u zicht op het gezellig en groene

Samen met uw gasten kunt u gezellig

Zorg, hulp en
ondersteuning

voorplein van locatie De Meent.

eten in het restaurant van locatie

U woont zelfstandig in Zonnestaete

De appartementen zijn ruim en

De Meent. Op loopafstand van

samen met uw partner. De hulp-

hebben een woonkamer met open

Zonnestaete vindt u een bushalte, een

behoevende partner heeft een

keuken, één of twee slaapkamers en

winkelcentrum en sportfaciliteiten.

zorgovereenkomst met Charim,

een ruime badkamer met toilet. De

slaapkamer

keuken/woonkamer

Totale vloeroppervlak:

49,6 m2

Woonkamer:

28,7 m2

Slaapkamer

15,3 m2

Badkamer met toilet

4,8 m2

Berging buiten de woning

5,0 m2

Uitzicht het levendige, groene voorplein van locatie

professionele zorg, hulp en onder-

de Meent, open keuken. Ruime bewegingsvrijheid
voor rolstoel en/of rollator.

Voorzieningen

steuning is dichtbij. De niet-

tevens over een balkon en entree.

Bewoners van Zonnestaete kunnen

hulpbehoevende partner blijft

De appartementen variëren van

tegen betaling gebruik maken

mantelzorger, net als thuis.

circa 45 tot 70 m2.

van alle voorzieningen in locatie

U behoudt uw eigen huisarts.

badkamer

Kostenspecificatie
Woninghuur:

mk

grotere appartementen beschikken

Hulp dichtbij

Specificaties woning 2

6645

Wonen

voorbe g 2
wonin

De Meent. De voorzieningen

€ 662,68 per maand

Servicekosten incl. gas,
water en licht:

€ 225,00 per maand

Eigen bijdrage CAK:

www.hetcak.nl

zijn inpandig bereikbaar. Op het

Zorgmedewerkers van locatie

Alle woningen in Zonnestaete zijn

‘dorpsplein’ van De Meent vindt

De Meent bieden geplande,

voorzien van een alarmoproep-

u een restaurant, verwensuper,

professionele (verpleegkundige) zorg

systeem. Professionele zorg is

kerkzaal, een pedicure en een kapper.

aan de partner die intensieve zorg

Vanuit dit mooie appartement heeft u vrij uitzicht over het levendige, groene voorplein van locatie De Meent. De grote

Ook een tandarts is aanwezig in

nodig heeft. Aan de andere partner

raampartij in de living en slaapkamer zorgen voor veel licht in uw woning. De indeling biedt u vele mogelijkheden en volop

een drempelvrije behandelruimte,

kan, indien nodig, wijkverpleeg-

woonplezier. U betreedt uw woning in de huiskamer met open keuken. Aangrenzend hieraan vindt u de ruime slaapkamer

net zoals de behandelaars van

kundige zorg worden geboden.

en badkamer. Op de gang waar de woningen zich bevinden heeft u de beschikking over een inpandige berging.

dichtbij, een veilig idee, ook bij
spoed- of noodsituaties.
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Specificaties woning 1

1200

slaapkamer 02
3750

vw

daklicht

keuken/woonkamer

balkon

Totale vloeroppervlak:

70,6 m2

Woonkamer:

33,1 m2

Slaapkamer

15,7 m2

kk

Logeer- /Slaapkamer

7,9 m2

Badkamer met toilet

6,4 m2

Inpandige berging

5,0 m2

7290

Balkon met openslaande deuren, uitzicht op
de parktuin met vijver, open keuken. Ruime
mk

bewegingsvrijheid voor rolstoel en/of rollator.

wm
berging

badkamer

slaapkamer 01

Kostenspecificatie
Woninghuur:

€ 831,70 per maand

Servicekosten incl. gas,

Kijk op www.zorggroepcharim.nl/zonnestaete voor meer informatie

water en licht:

€ 225,00 per maand

Eigen bijdrage CAK:

www.hetcak.nl

Vanuit dit royale 3-kamerappartement (70 m2) kijkt u
over een prachtige tuinpark met vijverpartij. Voor uw
ogen voltrekt zich de wisseling van de seizoenen.
Dankzij de grote ramen met openslaande deuren
heeft uw ruime woonkamer veel lichtinval.
Bij zomers weer geniet u van de natuurgeluiden vanaf
uw balkon. U betreedt uw woning via een ruime hal.
Daaraan grenzen de woonkamer, de twee slaapkamers
en de badkamer. De open keuken is onderdeel van de
woonkamer.
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