
-ZELFSTANDIG WONEN-
onder een veilig dak

‘Een ander kan niet voor jou 
bepalen hoe je je leven leidt. 

Daar ga je echt zelf over.
Wie de regie in eigen handen houdt, 

blijf t zich nuttig voelen. 
Het geeft zelfvertrouwen, 

het gevoel dat je ertoe doet. 
Dat houdt je vitaal en beweeglijk.’

BEL 020 - 445 97 55
WWW.BRENTANO.NL

Meer weten?



WONEN
Als huurder bent u vrij om te doen wat u 
wilt en als u zorg nodig heeft, huurt u onze 
thuiszorg in. Bijvoorbeeld om u te helpen 
met douchen, een wond te verzorgen of u 
medicijnen te geven. 

U kunt ons ook inschakelen voor de 
schoonmaak van uw appartement,  
we kunnen de was voor u doen en in ons 
restaurant bent u van harte welkom.  
We brengen het eten ook bij u thuis als  
u dat prettig vindt. 

De woonruimten zijn 25 tot 30 m2 groot, 
beschikken over een woon/slaapkamer, 
douche met wc en een pantry. 
De locatie beschikt over een eigen  
restaurant, een grote tuin met een ruim 
terras en ligt vlakbij de Poel en het oude 
centrum van Amstelveen. 

De huur ligt tussen de 400 en 480 euro  
per maand, de servicekosten bedragen  
per maand 243,70 euro.
De appartementen zijn voor iedereen  
boven de 65 jaar met een jaarinkomen  
onder 34.000 euro.

Soms voelt thuis niet veilig meer, 
bijvoorbeeld omdat u zich steeds 

moeilijker kunt bewegen, u niet meer 
zo goed ziet of hoort , u soms vergeet 
dat er een pannetje op het vuur staat 

en u steeds minder onderneemt  
omdat het zo’n gedoe wordt.
Dan is Anna Carli misschien  

een oplossing voor u. 

Bij Brentano, de Amstelveense  
organisatie voor zorg aan senioren, 

verhuren we in onze locatie  
’t Huis aan de Poel appartementen 

waar u zelfstandig woont,  
maar waar zorg en dienstverlening  

heel dichtbij zijn.

VAN LE Z ING TOT BINGO
Wij hebben een divers aanbod aan  
activiteiten waaraan u kunt deelnemen.  
Zo kunt u meedoen aan  gym, tai chi, yoga, 
schilderen, zingen, bridge en bingo.  
Ook organiseren we geregeld film- en  
muziekavonden, workshops en zijn er 
lezingen over tal van verschillende onder-
werpen.
U kunt gebruik maken van de Boodschap-
penPlusBus die geregeld naar winkelcentra 
rijdt en ook tochtjes organiseert en van 
onze PlusMobiel die u kunt inschakelen 
wanneer u bijvoorbeeld naar het zieken-
huis of de tandarts moet. Verder zijn er 
een kapper en pedicure die ook bij u thuis 
kunnen komen. 

DE SERVICEKOSTEN
De servicekosten omvatten:
•  Stookkosten cv
•  Waterverbruik
•  Elektriciteit gemeenschappelijke  

ruimten en –voorzieningen
•  Technische dienst
•  Schoonhouden algemene ruimten
•  Tuinonderhoud
•  Huisvuilverwijdering
•  Raambewassing buitenzijde
•  Verzekeringen, opstal en glas
•  Administratiekosten
•  Onderhoud zonwering


