Residentie Schinnen
9 SE RV I C E A P PA RT E M E N T E N

Toekomstbestendig
genieten

Residentie Schinnen
Puth

Klaar voor
de toekomst!

Oirsbeek

Nabij alle voorzieningen te Schinnen komen vanaf

Residentie Schinnen

1 januari 2020 9 service appartementen ter beschikking.
De serviceappartementen zijn kwalitatief afgewerkt. Hier
voelt u zich echt thuis, zo heeft u alle ruimte voor uzelf in uw
SCHINNEN

eigen woning, maar kunt u er ook gemakkelijk het gezelschap
van anderen opzoeken en van servicediensten gebruik maken.

Nagelbeek

Bij een verandering in uw persoonlijke woon en
leefomstandigheden biedt Residentie Schinnen

A76

Vaesrade

aanvullende diensten om uw leefcomfort zo optimaal



24-uurs zorgtoezicht

mogelijk te houden. De Residentie beschikt daartoe



Zorg, thuiszorgindicatie (niet noodzakelijk)

over voldoende faciliteiten en biedt onder andere



Maaltijden uit eigen keuken

de volgende services.



Huishoudelijke diensten



Was- en strijkservice



Gezamelijke leefruimte

Residentie Schinnen

< 485 >

< 332 >

Badkamer

Slaapkamer

< 290 >

< 290 >

Slaapkamer

< 223 >

< 150 >

< 476 >

< 230 >

< 390 >

Balkon

< 201 >

Woonkamer

< 759 >

Berging
< 291 >

Alle appartementen zijn voorzien van een woonkamer met
open keuken, balkon, 2 slaapkamers, badkamer met inloopdouche, wastafel en toilet en ruime inpandige berging.

P LATTEG RO ND AP PARTE M E NTE N

9 service appartementen

Residentie Schinnen

Persoonlijke
benadering
Samen met de bewoners en hun familie gaan we zoek naar
z involle en leuke activiteiten die ze nog kunnen en willen doen.
Aangezien elk mens uniek is en andere hobby’s heeft, ligt onze
focus op activiteiten op maat.

Onze activiteiten sluiten aan op de wensen en mogelijkheden van de bewoners. Hierin willen we de mensen
blijven uitdagen om zo lang mogelijk actief te blijven.
Daarnaast bieden wij door het organiseren van dagelijkse

Contactgegevens

activiteiten een structuur in het leven van onze bewoners.

Residentie Schinnen
Moutheuvellaan 2
6365 AZ Schinnen

www.unovgm. nl

tel. +31 (0)43 – 20 82 020
info@unovgm.nl
www.unovgm.nl
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