Informatie huurwoningen Ariënsstaete
Opbouw van huurprijs
 Kale huur - type A (per juli 2019)
 Gas, water en electra*
 Kabelaansluiting

€
€
€

700,80
55,00
7,50

Servicekosten (algemene ruimten)
 Huismeester
 Stroomverbruik*
 Groenonderhoud*
 Schoonmaakkosten*
 Ramen lappen

€

75,00

Totaal huur

€ 838,30

De huur wordt geïnd door Liberein
De volgende gegevens hebben wij van u nodig:
 Kopie legitimatiebewijs (voor- en achterkant)
 Eventueel een verhuurderverklaring van de vorige huurwoning,
(indien van toepassing).
 Indien mogelijk, verzoeken wij u een kopie inkomensverklaring
van de Belastingdienst mee te sturen, zodat wij de juiste
informatie kunnen verstrekken.
Koppeling met zorgverleningsovereenkomst
Huurder verplicht zich te allen tijde de eventueel benodigde zorg (WLZ en WMO)
af te nemen van Liberein voor zover door hen geleverd wordt.
Indien u in uw huidige woning zorg ontvangt van een andere zorgaanbieder en
u gaat in een wooncomplex van Liberein wonen, dient u uw contract met uw
huidige zorgaanbieder op te zeggen.
Kabelaansluiting
In de woning is een collectieve aansluiting aanwezig.
Kennismaking medewerkers
De medewerkers van de afdeling nemen contact met u op voor een
kennismakingsbezoek.
Wilt u meer informatie over servicepakketten, hoteldienstarrangementen
(inclusief huishoudelijke hulp arrangement, horeca plus pakket, wasservice
arrangement etc.)? Neem dan contact op met één van onze medewerkers.

*
Maandelijks voorschot
** Inclusief bezorgkosten
*** Labelen kleding eenmalig € 80,00

Huismeester
Bij de huismeester kunt u terecht voor al uw vragen met betrekking tot het
wonen in één van de locaties van Liberein.
Servicepakketten
Wat kunnen wij u bieden (u kunt de pakketten apart afnemen of in combinatie met
elkaar.
Welzijnspakket (collectief), deelname aan activiteiten
 Kosten per maand, per persoon
 Partner
Cliëntenpas
Korting op personenalarmering, dagmenu en diverse
diensten/leveranciers
 Kosten per maand, per huisadres
Personenalarmering (per huisadres)
Voor bewoners van een wooncomplex behorende bij Liberein, is
personenalarmering inclusief professionele opvolging.
 Kosten per maand, zonder cliëntenpas
 Kosten per maand, met cliëntenpas
 Kosten van een tweede zender
Douchestoel en beugels
Eénmalige betaling

Huishoudelijke hulp
Dag en tijdstip wordt in overleg met u vastgesteld.
Deze service is ook op afroep mogelijk, bijvoorbeeld als uw
eigen hulp met vakantie is.
 Kosten per uur

€ 27,50
€ 12,50

€ 4,00

€ 18,15
€ 15,43
€ 4,24

€ 125,00

€ 12,50

Wasservice
Maandelijkse afrekening van uw gewassen goed.

*
Maandelijks voorschot
** Inclusief bezorgkosten
*** Labelen kleding eenmalig € 80,00

€ n.o.t.k.

 Horecapakket 1
Dagelijks deelname broodvoorziening
 Kosten per maand, per persoon

€ 127,50

 Horecapakket 2
Dagelijks driegangen menu
 Kosten per maand, per persoon (in restaurant)
 Kosten per maand, per persoon (in appartement)*

€ 249,00
€ 325,00

 Horecapakket 3
Dagelijks deelname broodvoorziening en driegangen
keuzemenu
 Kosten per maand, per persoon (in restaurant)
 Kosten per maand, per persoon (in appartement)*

€ 376,50
€ 4,50

Het is mogelijk de bovenstaande pakketten uit te breiden met onbeperkt koffie / thee,
snacks verstrekkingen met feestdagen etc. Mocht u hiervoor interesse hebben, dan horen
wij dit graag. We maken dan een pakket voor u dat geheel afgestemd is op uw wensen.

Contact of meer informatie?
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden die Liberein u kan bieden?
Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 053 - 482 66 88 of per e-mail
info@liberein.nl.

*
Maandelijks voorschot
** Inclusief bezorgkosten
*** Labelen kleding eenmalig € 80,00

