Introductie

Huisvesting en zorgfuncties

Voortdurend verandert het leven van u of uw familieleden.
Soms door lichamelijke beperkingen, chronische
aandoeningen of een plotselinge ziekte. Daarnaast zal het
proces van ouder worden ook vragen om aanpassingen!
Hoe mooi zou het
zijn als de huidige
woning eenvoudig
aangepast kan
worden om ook in
deze veranderingen
te kunnen voorzien.
Ook in ons zorgstelsel moeten steeds
meer mensen thuis
verpleegd kunnen worden. Wij bieden de oplossing om aan
elke nieuwe wens te kunnen voldoen. Natuurlijk wil
iedereen zijn huis zolang mogelijk zijn "thuis" laten zijn.

Extra voorzieningen later nog mogelijk
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Welke vragen komen er op u af ?

stoeltje

slaapkamer
oppervlak

-

welke zorg is er gewenst
hoe lang is deze zorg nodig
welke faciliteiten zijn er nu of straks nodig
is het mogelijk dit in de huidige woning te realiseren
of is een "tijdelijke aanbouw" de oplossing
- moet u deze kosten zelf gaan dragen of kunt u daar
een vergoeding/bijdrage voor krijgen
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Kortom, veel onbekende factoren en vooruitzichten.
Conclusie is vaak wel dat iedereen het liefst zo lang mogelijk
thuis en binnen de familiekring wilt blijven wonen.
Een "tijdelijke flexibele uitbouw" is de oplossing die Alforte
Health Care hierin kan bieden.

wastafel
met spiegel

bestaande tuin

uitzicht op
de eigen tuin

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u ook liever thuis blijven wonen?

Een flexibel "tijdelijk" thuis

Uw (t)huis voor de toekomst ?

Is de situatie dusdanig dat het noodzakelijk is om de
huidige woning ingrijpend aan te (laten) passen om
langer "thuis" te kunnen blijven wonen? Dan biedt
Alforte Health Care de innovatieve flexibele oplossing
voor tijdelijke woonruimte. Voor iedereen die een reden
heeft om de huidige woning te voorzien van extra
functionele woonruimte. Met of zonder bijkomende
zorgfuncties. En eenvoudig aan te passen aan
toekomstige extra vereisten, zodat er langer "thuis"
gewoond en verzorgd kan worden.

Hoe mooi zou het zijn als u of uw familieleden langer
thuis kunnen blijven wonen. En ook de zorg op maat
kunnen blijven ontvangen. Extra woonruimte voor
korte of langere tijd. Voorzien van alle gewenste
gemakken. Uw huis blijft uw "thuis".

Alforte Health Care ontzorgt u ... hoe ?
-

inventarisatie van de woonwensen
ontwerpen van een passende extra woonruimte
begeleiding gehele aanvraagprocedures
realisatie gehele bouwtraject, inclusief grondwerk
en aanpassingen aan de bestaande woning
- levering van alle benodigde
hulpmiddelen
- levering van passende domotica
zoals beveiligings cameras,
automatische deurdrangers en
electronische sleutelsystemen.

De zorgwoning die wij aanbieden is ontwikkeld op basis
van een flexibel bouwsysteem. Hierdoor kan een
(tijdelijke) huisvesting wat betreft maatvoering,
voorzieningen en uitstraling precies worden afgestemd
op uw persoonlijke wensen. Door het innovatieve
wandsysteem kunnen ook in een later stadium
eenvoudige aanvullende voorzieningen worden
aangebracht. Hierdoor wordt de woning met recht een
"levensloop" thuis!

Interesse ?
Voor al uw vragen kunt u contact opnemen via één
van de onderstaande mogelijkheden.

Alforte Health Care
korte procedures en bouwtijd
aan te passen aan wijzigende zorgvraag
demontabel indien de aanbouw niet meer nodig is
en heel belangrijk ... veel lagere bouwkosten !

Is de huidige woning geschikt
wanneer extra zorg nodig is of zijn
aanpassingen dan noodzakelijk ?

Laat uw huis
ook in de
toekomst uw
thuis blijven

Uw voordeel:
-

Kan uw huis uw "thuis" blijven?
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info@alforte-healthcare.nl
www.alforte-healthcare.nl
040 - 2845876

Wij bieden een flexibel bouwsysteem
dat alle gewenste voorzieningen
kan realiseren zodat
uw woning uw "thuis" kan blijven.

