Compleet wonen
in Schavenweide

De appartementen in gebouw E
Alle 53 huurappartementen zijn drempelvrij en hebben
twee kamers: een woonkamer met een inbouwkeuken

Huurappartementen

en een slaapkamer. Daarnaast heeft elke woning een
badkamer met toilet en een berging met wasmachine- en
drogeraansluiting. Ook beschikt elk appartement over een
balkon.

Typen appartementen
Er zijn twee verschillende typen appartementen met

Meer informatie
Wilt u zich inschrijven voor een van de appartementen?
Vraag dan een inschrijfformulier aan bij het Servicepunt of

Schavenweide

download deze van de website en vul dit in. Na ontvangst

Schavenweide 2, 7003 EB Doetinchem
T 0314 - 33 36 51
E info@markenheem.nl

wordt de inschrijving schriftelijk aan u bevestigd. Voor
meer informatie over het woonzorgcentrum kunt u contact

© Markenheem

opnemen met het Servicepunt van Schavenweide via

Aan de in deze brochure vermelde informatie
kunnen geen rechten worden ontleend.

telefoonnummer 0314 - 33 36 51.
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een oppervlakte van circa 60 m².
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Wonen in Schavenweide
Alles dichtbij

Huurappartementen

Wonen binnen Schavenweide betekent dat u alle comfort,

De appartementen in gebouw A

E

De appartementen zijn comfortabel, gelijkvloers en

maar u woont zelfstandig. U kunt bijvoorbeeld eten of
koffiedrinken in het restaurant, meedoen aan gezellige
activiteiten en gebruik maken van de gezamenlijke

Huurappartementen

en geniet van alle voorzieningen die Schavenweide biedt,

drempelvrij. Er zijn drie kamers: een woonkamer met

E

service en gemak dichtbij heeft. U ontmoet andere mensen
Bergingen

Huurappartementen

keuken, een ruime slaapkamer en een slaap-/hobbykamer.
Daarnaast beschikt u over een ruime badkamer met toilet,

Binnentuin

Zorgappartementen

een berging met wasmachine- en drogeraansluiting en een
balkon.

binnentuin.

Service en gemak
Ook kunnen we thuiszorg of verzorging / verpleging aan

Huurappartementen

Zorgappartementen

Zorgappartementen

Typen appartementen
Er zijn vijf verschillende typen appartementen. De

huis leveren. Alle appartementen zijn voorzien van een

verschillen zitten voornamelijk in de indeling en

24-uurs alarmering, zodat u in geval van nood een oproep

oppervlakte, variërend van 65 tot 90 m².

kan doen naar onze zorgorganisatie. We maken het plaatje

Voorzieningen in Schavenweide

helemaal compleet met onze aanvullende service- en

• Grand Café / restaurant

gemaksdiensten, zoals maaltijdverzorging, huishoudelijke

• Beweeg- en oefenruimte

hulp, een boodschappenservice en een klussendienst.

• Dagactiviteit

Fraai wonen in gebouw A, D en E

• Receptie / Servicepunt
• Winkel

Schavenweide oogt als een appartementencomplex in

• Kapper

plaats van een zorginstelling. Ieder gebouw heeft zijn eigen

• Pedicure

ingang, trap, lift en bellentableau. Op deze manier kunnen

• Diverse service- en gemaksdiensten

wonen en zorg heel makkelijk worden gescheiden, maar

• Hotelkamer

waar nodig ook dicht bij elkaar worden gebracht. En dat

• Binnentuin

maakt het huren van de appartementen in gebouw A, D en
E juist zo aantrekkelijk! U huurt al een mooi appartement
in Schavenweide vanaf € 520,- per maand. De prijzen lopen

Servicepunt voor allerlei vragen

De appartementen in gebouw D

op tot circa € 830,- per maand exclusief servicekosten. De

Bij de centrale entree van Schavenweide zit een

Er is een gezamenlijke hoofdingang, maar uw appartement

servicekosten bestaan onder andere uit electra, water,

Servicepunt. Bij een van onze gastvrouwen op dit

heeft een eigen voordeur. De appartementen zijn com-

schoonmaak, huismeester, receptie en aanwezigheid

Servicepunt kunnen bewoners van Schavenweide,

fortabel, gelijkvloers en drempelvrij. Het appartement

restaurant.

familie, vrienden èn mensen uit de wijk terecht met

bestaat uit een woonkamer met open keuken, een

hun vragen. Het Servicepunt van Schavenweide is ook

badkamer, een ruime slaapkamer en een slaap-/hobby-

telefonisch bereikbaar via 0314 - 33 36 51.

kamer. De appartementen hebben een Frans balkon.

Typen appartementen
Er zijn twee verschillende typen appartementen met
een oppervlakte van circa 60 m².
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