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Betreft appartementen begane grond De Wieken  
 

 

Wilt u prettig wonen in een veilige omgeving, waar u zorg en ondersteuning in uw dagelijks leven 

krijgt wanneer u dat nodig heeft? In één van onze veertien nieuwe huurappartementen in Locatie De 

Wieken kan dat. Uw eenkamerappartement is rolstoelvriendelijk door de brede deuren en 

drempelloze vloeren. Ook de badkamer en het toilet zijn aangepast, waardoor u meer ruimte heeft 

om u te bewegen. U kunt uw leven voortzetten zoals u dat gewend bent, mèt de zekerheid van zorg 

die u wordt geboden door team Wijkverpleging. Daarbij kunt u gebruik maken van de faciliteiten die 

Locatie De Wieken u biedt. Een gezellig restaurant waar u van de warme maaltijd kunt genieten en 

een uitgebreid activiteitenaanbod. Huren met Zorg in Locatie De Wieken staat voor een veilige, 

beschutte omgeving.  

 

Het appartement 

De nieuwe huurappartementen zijn geschikt voor één persoon en hebben een oppervlakte van circa 

23m2, waarvan één appartement specifiek is aangepast voor een cliënt die afhankelijk is van een 

rolstoel. De appartementen worden casco (leeg) opgeleverd bij verhuur. Dit betekent dat u zelf kunt 

bepalen wat voor behang, gordijnen en vloerbekleding in het appartement worden aangebracht. In 

verband met eisen vanuit de brandveiligheid, dient het materiaal wel aan bepaalde voorwaarden te 

voldoen. De pantry is uitgerust met een ingebouwde koelkast en er is voldoende ruimte voor diverse 

apparatuur zoals een koffiezetapparaat en een magnetron. Mede vanuit brandveiligheid is het niet 

mogelijk om in de appartementen te koken.   

 

De kosten 

De huur voor een appartement in Locatie De Wieken is gemiddeld  € 310,- per maand. Dit is huur die 

u betaalt voor het appartement, ook wel de netto huurprijs genoemd. Daarnaast gaat u ook 

servicekosten betalen. De servicekosten vallen uiteen in woonservicekosten en zorgservicekosten. 

Een belangrijk onderscheid tussen woonservicekosten en zorgservicekosten is dat 

woonservicekosten woning/ gebouw gebonden zijn en collectief worden aangeboden. 

Zorgservicekosten worden individueel, en voor een deel facultatief, aangeboden. In de 

woonservicekosten zijn bijvoorbeeld gas, water en elektra inbegrepen maar ook een 

huismeestersdienst, het afvoeren van huisvuil (dit zijn de kosten voor de verwijderingsbijdrage; 

huurders deponeren het afval zelf in de daarvoor bestemde containers) en het schoonhouden van 

gemeenschappelijke ruimten. In het verplichte basispakket zorg (zorgservicekosten) zijn de warme 

maaltijden (zeven per week) opgenomen. Ook kunt u aan een van de vele activiteiten deelnemen die 

we in Locatie De Wieken organiseren. Aanvullende services en diensten kunt u apart bestellen, zoals 

alarmering via Maatje in Zeeland en TV/telefonie/internet via Eilandzorg.  

 

Wanneer u een appartement huurt bij Eilandzorg, dan krijgt u van ons team Wijkverpleging hulp bij 

uw persoonlijke verzorging of bij het innemen van uw medicijnen. Ook kan het zijn dat zij 
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verpleegkundige hulp aan u verlenen. U herkent de medewerkers aan hun Eilandzorg roze 

bovenkleding. 

 

Inschrijven als woningzoekende 

Bent u geïnteresseerd in een huurappartement in Locatie de Wieken, dan kunt u zich aanmelden met 

het inschrijfformulier. Hiervoor rekenen wij eenmalig € 15,-. Uw inschrijving is definitief, zodra wij 

het inschrijfgeld hebben ontvangen. 

 

Toewijzing 

Om in aanmerking te komen voor een huurappartement in De Wieken, dient u aan de volgende 

criteria te voldoen: 

- in bezit van een geldige indicatie; 

- uw indicatie is minimaal 3 kwartier per dag persoonlijke verzorging of verpleging; 

- minimaal 55 jaar; 

- 1 persoon per appartement; 

- u bent in staat de regie te voeren voor uw eigen huishouden. 

 

Uw inschrijving wordt beoordeeld of deze passend is binnen de gestelde criteria.  

 

Huurtoeslag 

Afhankelijk van uw leeftijd, gezinssamenstelling, inkomen en de huurprijs van uw appartement, kunt 

u in aanmerking komen voor huurtoeslag. Dit is een subsidie die door de overheid wordt verstrekt op 

de huur. Voor meer informatie kunt u terecht bij de belastingdienst. Op de website 

www.toeslagen.nl kunt u een proefberekening maken. Huurtoeslag kan worden aangevraagd vanaf 

het moment dat u op het adres van de woning staat ingeschreven. 

 

Verzekeringen 

Het is belangrijk om uw appartement te verzekeren tegen eventuele schade, zodat u geen grote 

financiële risico’s loopt. Wij adviseren u om een inboedel- en een WA-verzekering af te sluiten. 

 

Huur betalen 

De bruto huur (kale huur plus woonservicekosten) betaalt u vooruit en moet voor de eerste van de 

maand betaald zijn. Betaling via een automatische incasso is de meest eenvoudige  

manier. Het voordeel is dat uw huur automatisch voor de eerste wordt afgeschreven maar ook dat 

veranderingen in de huur automatisch worden aangepast.  

 

Onderhoud huurder – verhuurder   

Al het groot onderhoud is voor rekening van verhuurder, het klein onderhoud verzorgt de huurder in 

principe zelf. Groot onderhoud omvat zaken als het vervangen van een keuken en een badkamer of 

het buitenschilderwerk. Klein onderhoud is bijvoorbeeld het vervangen van een kraanleertje of 

reparaties aan schakelaars en stopcontacten.  

 

http://www.toeslagen.nl/
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In het OnderhoudsABC hebben wij voor u uitgewerkt wat u op basis van de wet zelf moet doen en 

welke werkzaamheden door ons worden uitgevoerd. Het onderhoudsABC ontvangt u zodra u een 

appartement krijgt toegewezen. 

 

Jaarlijkse huurverhoging 

Eén keer per jaar, op 1 juli, worden de huren aangepast. De overheid stelt het maximaal percentage 

waarmee de huur mag worden verhoogd vast voor woningen in de sociale huursector. Ieder jaar 

ontvangt u voor 1 mei een brief over de huuraanpassing en welke huur u vanaf 1 juli gaat betalen.  

De eerstvolgende huurverhoging vindt plaats in 2020. 

 

Afrekening servicekosten 

De woonservicekosten worden middels een maandelijks voorschot betaald. U ontvangt jaarlijks een 

overzicht met een vergelijking van de betaalde voorschotten en de werkelijke kosten. De afrekening 

heeft betrekking op de periode 1 januari tot en met 31 december. Als het door u betaalde voorschot 

hoger is dan de werkelijk kosten, ontvangt u het teveel betaalde bedrag terug. Dit verschil wordt in 

mindering gebracht op de eerstvolgende maandhuur. Zijn de werkelijke kosten hoger dan het door u 

betaalde voorschot, dan moet u bijbetalen. De kosten van het basispakket zorgservicekosten 

betreffen een vast bedrag dat maandelijks wordt betaald. 

 

Inschrijven of meer informatie? 

Wilt u zich inschrijven of wilt u liever eerst met een van onze medewerkers praten voor meer 

informatie? Het bedrijfsbureau van Eilandzorg staat graag voor u klaar, voor al uw vragen. 

 

U kunt ons bereiken van maandag tot en met vrijdag, van 08:00 uur tot 12:00 uur 

via telefoonnummer 0111- 45 34 10 en e-mail info@eilandzorg.com 

  

 

mailto:info@eilandzorg.com

