
Zelfstandig wonen 
met zorg

Comfortabele
huurappartementen
in Rotterdam

2 ontmoetingsruimtes voorzien van een keuken en  
koffiecorner

Service Coördinator op locatie ter ondersteuning  
van activiteiten

Zorgdiensten en service via zorgpartners aan te vragen

Prachtig terras op de 1e verdieping

Om in aanmerking te komen dient u een zorgindicatie 
te hebben

comfort-rotterdam.nlcomfort-rotterdam.nl

Heeft u interesse in de appartementen van 
Comfort Rotterdam? 
Neem dan contact met ons op via onderstaande 
contactgegevens óf bezoek de website  
www.comfort-rotterdam.nl.

Contactgegevens

Ooms Makelaars IJssel- & Lekstreek B.V.

Kanaalweg 61,  2903 LR  CAPELLE AAN DEN IJSSEL

T:  010 - 4501177

E:  capelle@ooms.com

W:  www.ooms.com

Wonen met zorg

Ook wonen met zorg doet u hier zeker. Wij bieden 
namelijk tevens een aantal zorg opties, zodat u hier 
lang en zelfstandig kunt wonen. Zo is er een Aafje voor 
huishoudelijke hulp, Blinkers voor Thuiszorg en Veilig Thuis 
Verpleegkundig Team voor personenalarmering.

Aafje

Met een Wmo-indicatie van de gemeente krijgt u hulp bij 
het huishouden. Meer weten?

Tel: 088 8 233 233

www.aafje.nl

Blinkers

Bij verpleging thuis, bijvoorbeeld als u ziek bent of 
moet herstellen van een operatie, staat Blinkers in voor 
professionele en toegewijde zorg. Meer weten?

Tel: 079 82 002 02

www.blinkers.nl

Veilig Thuis Verpleegkundig Team

Zij leveren onplanbare verpleegkundige zorg en 
organiseren de alarmopvolging voor particuliere cliënten, 
24 uur per dag en 7 dagen per week. Meer weten?

Tel: 088 20 528 00

www.verpleegkundigteam.nl



De woningen
Het complex bestaat uit 24 appartementen verdeeld 
over 2 verdiepingen. Daarnaast is er zowel op de begane 
grond als op de eerste verdieping een gezamenlijke 
ontmoetingsruimte waar u gezellig samen met u 
medebewoners kunt genieten van een kop koffie, een 
spelletje kunt doen of lekker samen kunt eten. De 
ontmoetingsruimte op de begane grond heeft een royale 
keuken. Dit maakt de ruimte ideaal voor familiebezoekjes, 
etentjes en om uitgebreid te koken met uw medebewoners. 

 1- en 2-kamerappartementen

 Woonoppervlaktes van a. 27 m. t/m ca. 42,6 m. 

 Huurprijzen van € 725,- t/m € 925,- p/m

 Servicekosten van € 95,-  p/m

 Comfortpakket van € 100,- p/m

Om in aanmerking te komen voor een woning is het van 
belang dat u minimaal een zorgindicatie heeft.

Omgeving
De locatie van de appartementen is ideaal. U heeft alles 
binnen handbereik. Lopend bent u in een kwartiertje bij het 
Prinsenpark, supermarkten (AH & Jumbo) en vele winkels 
zoals Kruidvat, Primera, Action, Big Bazar en nog veel meer. 
Het Rijndam Revalidatie IJsselland Ziekenhuis is slechts 
8 minuutjes lopen. Gaat u liever naar het stadscentrum 
van Rotterdam? Dan pakt u gemakkelijk het OV en bent u 
binnen 20 minuten in hartje stad.

Ontmoetingsruimte begane grond

De appartementen Wonen & services
Zekerheid van Comfort

Om bewoners meer comfort te kunnen bieden hoort 
in de basis bij elke huurovereenkomst een Comfort 
abonnement. Dit houdt in dat de huurder(s) van het 
betreffende appartement toegang krijgt tot een pakket aan 
comfortdiensten. Hierbij inbegrepen zit:

 Onbeperkt gebruik van koffie en thee, TV en Wifi in beide 
ontmoetingsruimtes

 De aanwezigheid van een Service Coördinator (9 uur per week)

 2 keer per maand een bewegingscoach


