Optimaal woongenot en alles binnen handbereik

Zorgwoningen La Valence
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In de Maastrichtse wijk Heugem ligt
verpleeghuis La Valence. Deze unieke
locatie van Envida heeft naast een aantal
verpleegafdelingen 24 luxe zorgwoningen.
Een zorgwoning is een zelfstandige
wooneenheid waar verpleeghuiszorg
wordt geboden op basis van een
Persoonsgebonden budget of Zorg In
Natura. De woningen zijn speciaal
bestemd voor mensen met een verpleeghuisindicatie die nog graag zelfstandig
wonen.
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Prettig en veilig

Uw thuis

De zorgwoningen zijn verdeeld over
twee verdiepingen en grenzen via een
overdekt atrium aan het verpleeghuis.
La Valence beschikt over alle moderne
faciliteiten om een optimaal, veilig en
prettig woongenot te creëren. Het lichte
en ruime gebouw heeft verschillende
mooi ingerichte ruimtes waar u samen
met uw medebewoners van kunt
genieten.

De zorgwoningen hebben een
woonoppervlak van 90 m2 en zijn zeer
comfortabel ingedeeld. Elke woning
beschikt over extra brede deuren en is
drempelvrij. Er zijn twee slaapkamers,
waarvan de grote slaapkamer via een
schuifdeur rechtstreeks verbonden is
met de ruime badkamer. Deze is
voorzien van een douche en toilet.
Tevens heeft elke woning een eigen
loggia. In de kelder heeft u de
beschikking over een afsluitbare berging
en stalplaatsen met oplaadstations voor
scootmobielen. Verder dragen de eigen
ingang met videobewaking, CAI-aansluiting en huismeesterservice bij aan een
optimaal woongenot.

Verzorgd wonen
Voor u is 24 uur per dag zorg
beschikbaar. Een professioneel team van
verpleegkundigen en verzorgenden staat
altijd voor u klaar.
Elke woning beschikt tevens over een
alarmeringssysteem. Mocht er iets zijn,
dan kunt u met een druk op de knop
ons personeel waarschuwen.
Wilt u overdag uw hobby uitoefenen,
alleen of met anderen? Onze
activiteitenbegeleider en de vrijwilligers
horen graag wat uw wensen zijn.
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Alles bij de hand
In La Valence heeft u alles binnen
handbereik. Er zijn tal van voorzieningen.
Zo is er onder andere een winkeltje,
kapsalon, pedicure, kleding- en
wasservice en een wellnessruimte
aanwezig. Ook beschikt La Valence over
een eigen restaurant en meerdere
ontmoetingsruimtes. Hier worden elke
dag , zowel ’s middags als ’s avonds,
smakelijke gerechten geserveerd.
U kunt uw maaltijd ook laten bezorgen.
Onze cateringservice hoort graag wat
uw wensen zijn. Ook handig als u een
verjaardag of ander feest heeft.
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Administratieve
ondersteuning
Indien gewenst helpen wij u graag voor
uw komst en tijdens uw verblijf met uw
administratie. Hierbij kunt u denken aan
het omzetten van Zorg In Natura naar
een Persoonsgebonden budget of het
aanvragen van een herindicatie. U kunt
hiervoor terecht bij de teamleider van
de zorgwoningen. U of uw vertegenwoordigers blijven wel verantwoordelijk
voor de acties naar de diverse instanties.

Medische en
paramedische zorg
Als u bij ons komt wonen, kunt u uw
eigen huisarts en apotheek behouden.
Wilt u dat liever niet, dan helpen wij u
graag bij het aanmelden bij de
huisartsenpost en/of apotheek in
Heugem. Daarnaast is het mogelijk
om met een verwijzing van de huisarts
gebruik te maken van onze professionals, zoals fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist, logopedist en psycholoog.
Dit heeft meerdere voordelen voor u.
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Zij zijn namelijk makkelijk aanspreekbaar en zijn ervaren specialisten op het
gebied van ouderen- en verpleeghuiszorg.
Bent u geïnteresseerd of wilt een
woning bekijken? Neem dan tijdens
kantooruren contact op met Envida
Advies, tel. 0900-22 33 440
(lokaal tarief).

La Valence heeft twee typen zorgwoningen. Elke woning heeft een
energiezuinige CV ketel met warmwatervoorziening en een elektra- en
watermeter. U heeft uw energiekosten
dus volledig in eigen hand. Er zijn volop
elektra-aansluitingen en aansluitpunten
voor telefoon, internet, radio en
televisie in de woonkamer en de grote
slaapkamer.
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De oppervlakten van
de ruimten zijn als volgt:
• Hal
6,44 m2
• Slaapkamer 2
7,36 m2
• Woonkamer
29,41 m2
• Berging
4,24 m2
• Keuken
8,37 m2
• Badkamer
6,38 m2
• Slaapkamer
113,90 m2
• Loggia
4,35 m2
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Abtstraat 2A
6211 LS  Maastricht
Postbus 241
6200 AE Maastricht
T 0900 - 22 33 44 0
E info@envida.nl

VH001 / 070316

www.envida.nl
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