
Februari, 2017Wonen Zuid
Woonwensen 

WONEN NAAR 
WENS IN 
EEN NIEUWE 
LEVENSFASE
Bouwen aan uw woontoekomst is
wat we het liefste doen. Ook als er 
een nieuwe levensfase aanbreekt. 
Vertel ons hoe u wilt wonen als u 
ouder wordt. 
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Kinderen uitgevlogen? De stap naar extra 
service en wooncomfort? Aangepaste 
woonwensen? Als u bij ons aan de bel trekt 
denken we met u mee. We hebben veel 
verschillende woningen om uit te kiezen. 
Daar zit vast iets voor u tussen en anders 
gaan we met elkaar aan de slag om tot de 
beste oplossing te komen. 

Uw persoonlijke woonwensen als 
uitgangspunt
Goed wonen is een huis waarin u zich thuis 
voelt. U bepaalt de voorwaarden. Zoals 
extra ruimte voor hobby’s. Of een riant 
balkon in plaats van een tuin. Misschien 
wilt u kleiner wonen, met meer gemak. 
Met leeftijdsgenoten, of juist gemixt. Wat 
uw wensen ook zijn, belangrijk is een 
woning waarmee u nog jaren vooruit kunt, 
in uw eigen levensstijl. Een appartement 
of bungalow met alles op één verdieping, 
misschien wel in uw eigen vertrouwde buurt. 
Met zorg en ondersteuning in de buurt, voor 
nu of later. Vertel ons wat voor u belangrijk 
is. Want goed wonen is vooral: maatwerk.  

Veel verschillende woningtypes 
We bieden veel keuze: allerlei typen 
woningen in verschillende prijsklassen. Ze 
zijn speciaal geschikt voor het wonen op 
hogere leeftijd. Voor de meeste woningen 
kunt u huurtoeslag aanvragen. Zo kunt u 
onder andere kiezen voor: 
 - gelijkvloers wonen in grondgebonden   
  woningen (bijvoorbeeld bungalows), 
 - appartementen in een woongebouw met   
  ontmoetingsruimte, 
 - appartementen in een woongebouw   
  zonder ontmoetingsruimte, 
 - appartementen in een servicecomplex. 

Woningen met iets extra’s
Hoe u woont is belangrijk voor het geluks-
gevoel. Net als zelf de regie houden over uw 
leven terwijl u ouder wordt. Daarom is een 
deel van ons aanbod afgestemd op wonen 
met extra zorg en dienstverlening. Zodat u 

zelf de touwtjes in handen houdt, ook als u 
bijvoorbeeld verzorging nodig hebt. 

Misschien zijn er nog meer aangepaste 
woonwensen. Vertel het ons gerust, dan 
kijken we samen wat mogelijk is. We 
werken nauw samen met partners die 
gespecialiseerd zijn in zorg en welzijn.
Zo kunnen we ook woningen in service-
complexen bieden waar u als bewoner 
zelfstandig woont en naar behoefte zorg 
inkoopt.  

Indicatie voor servicewoningen 
Wilt u in een servicecomplex van ons
wonen? Houd er dan rekening mee dat 
u voor sommige servicecomplexen een 
sociaal-medische verklaring van het Centrum 
Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig hebt. Die 
indicatie geeft aan of u in aanmerking komt 
voor een aanleun- of servicewoning. Voor 
meer informatie of een aanvraagformulier 
kunt u terecht op CIZ.nl. Als u wilt weten of 
u zo’n verklaring nodig hebt, bel ons dan 
gerust. We helpen we u graag om het uit te 
zoeken.   

Schrijf u alvast gratis en vrijblijvend in
Het is slim om alvast eens stil te staan bij 
uw toekomstige woonwensen, om straks 
de woning te vinden die écht bij u past. 
Inschrijven kan altijd bij ons. Ook als u 
niet direct een nieuwe woning zoekt, 
maar misschien pas over enkele jaren. 
Het voordeel van nu inschrijven is dat u 
inschrijftijd opbouwt, waardoor u straks 
meer kans maakt op de woning van uw 
keuze.

Inschrijven is gratis en vrijblijvend. Voor 
Midden-Limburg gaat dat via wonen-zuid.nl.
Voor Zuid-Limburg gaat dat via
thuisinlimburg.nl. Vrijkomende 
huurwoningen adverteren wij dagelijks op 
wonen-zuid.nl en thuisinlimburg.nl. 
De voorwaarden om in aanmerking te komen 
voor de woning staan bij de advertentie.
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Vragen of persoonlijk advies?
Hebt u vragen of bijzondere woonwensen 
in verband met uw persoonlijke omstandig-
heden. Neem dan gerust contact op
met onze verhuurmedewerkers via
088 66 53 653. Wij staan van maandag t/m 
vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur voor u klaar.
U kunt ons natuurlijk ook mailen, uw vraag 
via Facebook stellen, of langs komen bij
ons op kantoor.

Wonen Zuid 
Postbus 400
6040 AK Roermond

088 66 53 653 
info@wonen-zuid.nl 
wonen-zuid.nl 

Kantoor Heerlen
Dr. Poelsstraat 8
6411 HH Heerlen

Kantoor Roermond 
Buitenop 9
6041 LA Roermond

Volg ons op:

Disclaimer
Deze folder is met veel zorg gemaakt. Toch 
kan het zo zijn dat er fouten in staan. U kunt
daarom geen rechten ontlenen aan de 
inhoud van deze folder. De laatste versie van 
deze folder staat op wonen-zuid.nl.


