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Thuis in De Koppel
Huren met zorg dichtbij

Huren met zorg dichtbij, hoe fijn is dát!
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U woont nog met plezier in uw huidige woning, maar merkt dat 
dit niet meer altijd even goed gaat. Uw gezondheid is niet meer 
zo goed. Of u voelt zich vaak wat eenzaam omdat uw partner is 
overleden en uw buurt verjongd. Wij bieden u graag een Thuis 
in De Koppel. Een veilige plek, waar u  ‘beschut’ kunt wonen, 
zelfstandig en met een samenhangend aanbod van zorg, dien-
sten en welzijn waar u naar wens en behoefte een beroep op 
kunt doen. Veilig en vertrouwd wonen. Ook als u in de toekomst 
meer zorg nodig heeft.

Thuis in de Koppel

‘Ik geniet volop 
van mijn vrijheid en van 
mijn eigen appartement. 

Het is rustig en gezellig wonen 
met het veilige gevoel 
van zorg dichtbij.’
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Huren met zorg 
zelfstandig wonen in een beschutte omgeving

Bent u op zoek naar een appartement in een beschutte omgeving, waarbij 
u wel uw eigen regie houdt en waar professionele medewerkers u kunnen 
verzorgen en leuke activiteiten organiseren? Dan is Huren met zorg in De 
Koppel iets voor u! 

Comfortabel en veilig wonen 
Huren met zorg is ook veilig wonen. In De Koppel zijn dag en nacht mensen 
aanwezig. Daarnaast beschikt u in uw huis over een alarminstallatie. 
In noodgevallen is er dan snel iemand bij u. Een veilig gevoel.

Ontmoeten en genieten 
In uw eigen appartement heeft u alle gelegenheid voor het ontvangen van 
familie en vrienden. En blijft uw bezoek een nachtje logeren? Dan boekt u 
tegen een vergoeding de logeerkamer in De Koppel. 

Zin in gezelschap of wilt u er even uit? Er is een Grand Café, waar u 
binnenloopt wanneer u maar wilt. Voor een praatje met uw buren 
bijvoorbeeld onder het genot van een gratis kop thee of koffie. Of om te 
genieten van een goed boek. In het restaurant De Brouwershof serveren we 
u graag een gezonde maaltijd. 

In De Koppel hebben wij ook aandacht voor uw welzijn en vitaliteit. Daarom 
horen wij graag wat u zou willen doen. Wat zijn uw persoonlijke wensen, en 
dat kan van alles zijn. Van het gezamenlijk bezoeken van een tuincentrum 
tot een individuele activiteit zoals het volgen van een creatieve cursus.

Misschien wilt u wel meer en verantwoord bewegen? 
Onze bewegingsagoog zou u daar dan bijvoorbeeld in kunnen begeleiden. 
Of wellicht zou u nog graag vrijwilligerswerk willen doen. Geef het aan en 
wij kijken samen met u naar de mogelijkheden. 
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Zorg dichtbij
Huren met zorg biedt u een comfortabel 
thuis. Met de zorg die u wilt of nodig 
heeft. Ook als uw situatie in de toekomst 
verandert. Heeft u meer zorg nodig? 
Dan kijken wij samen met u wat de 
mogelijkheden zijn. Gewoon thuis bij u 
in De Koppel. Ook bij het aanvragen van 
indicaties helpen wij u graag.
 
Contacten in de buurt
Woont u in de buurt van De Koppel? Dan 

bent u van harte welkom om eens gezellig te komen in eten in het restaurant 
De Brouwershof. Hier kunt u  genieten van vers bereide gerechten van het 
Streekfornuus. Maar ook als u graag biljart of deel wilt nemen aan leuke 
activiteiten, bent u in De Koppel aan het goede adres. Zo ontmoet u mensen 
uit de buurt en doet u wellicht nieuwe contacten op.

Appartementen 
U kunt kiezen uit de volgende appartementen:
• 1-kamerappartement vanaf 30 m2

• 2-kamerappartement vanaf 45 m2

• Penthouse vanaf 44 of 55 m2

Alle appartementen worden 
gestoffeerd opgeleverd. 

Heerlijk mijn eigen stek en gezellig sameneten in het restaurant De Brouwershof!
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Kosten Huren met zorg
De kosten zijn afhankelijk van de grootte van 
uw appartement
• Huur vanaf € 394,- per maand 
• Servicekosten voorschot € 200,- per maand (inclusief energienota’s)
• Huren-met-zorgpakket € 26,- per maand

Huren-met-zorgpakket
•   Er is een huismeester bereikbaar waar u terecht kunt voor al uw vragen
•  Gebruik van de wasmachine en droger 
•  Koffie en thee in het Grand Café 
•  Parkeren en gebruik van de fietsstalling

U kunt voor onze appartementen huurtoeslag aanvragen. 
Zo is Huren met zorg voor iedereen betaalbaar. Huren met 

zorg dichtbij, 
hoe fijn is dát!
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Wat is er nog meer mogelijk in De Koppel
•  Volledig Pakket Thuis (VPT) of Medium Pakket Thuis (MPT) 

Wilt u zelfstandig blijven wonen, maar u heeft wel een ZZP-indicatie van 4 
of hoger? Dan kunt u ook binnen De Koppel zorg ontvangen die u in een 
zorglocatie zou krijgen. Dit heet Volledig Pakket Thuis of Medium Pakket 
Thuis. Hierin verlenen wij u die zorg die het beste past bij uw behoefte.

•  Hotelkamer met zorg: tijdelijk verblijf na ziekenhuisopname 
De overgang van het ziekenhuis naar uw eigen huis kan soms te groot 
zijn. Vooral als u voor uw verzorging geen beroep kunt doen op familie of 
andere mantelzorgers. In dit geval kunt u terecht in De Koppel op afdeling 
De Wissel. Hier wordt u verzorgd en verpleegd door professionele 
medewerkers voor een kortdurende opname in een huiselijke omgeving. 
Er zal wel een medische aanleiding voor moeten zijn die beoordeeld 
wordt door De Specialist Ouderen Geneeskunde.

•    Vakantieopname
 Een andere reden om te kiezen voor een tijdelijke opname kan zijn, 
 omdat degene die thuis altijd voor u zorgt tijdelijk niet voor u kan  
 zorgen. Bijvoorbeeld door vakantie.

‘Ik wil mijn kinderen 
niet te veel belasten, 

nu ik net terug ben uit 
het ziekenhuis.’
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Voor vragen kunt u terecht bij de cliëntadviseur van ZorgAccent.
Zij zijn bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur op 
telefoonnummer (0548) 68 800 of per mail: clientadviseurs@zorgaccent.nl

Extra service voor uw gemak
• Was- en linnenservice, De cliëntadviseur informeert u graag over de   
 kosten 
• Uitgebreide maaltijdservice vers bereid door ‘t Streekfornuus 
 Zij verzorgen ook graag de catering voor feesten en partijen.
• Fysiotherapeut
• Huisarts, met spreekuur op woensdag in De Koppel
• Aanbod van diverse sportieve en culturele activiteiten 
• Kapper, boodschappen service, fitnessruimte, dagbesteding

ZorgAccent Plus
Leden van ZorgAccent Plus krijgen op allerlei producten en diensten 
van ZorgAccent voordeel en korting. Hierbij kunt u denken aan de 
korting op drie grote collectiviteitsverzekering, bijeenkomsten, uitleen 
loophulpmiddelen en onze gemaksservices. Voor € 16,00 euro per jaar 
bent u al lid.
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ZorgAccent denkt in mogelijkheden
ZorgAccent is een grote, krachtige en veelzijdige zorgorganisatie actief in wonen, 
zorg, welzijn en behandeling in Overijssel (Twente en Salland). Wij leveren zorg met 
respect voor uw wensen en behoeften. 

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over Huren met zorg in De Koppel? Neem dan contact 
op via T. 0900 0678 of stuur een e-mail naar hurenmetzorg@zorgaccent.nl 


