
Villa Bleijenburgh



Bladel is een dorp met een stedelijk karakter gele-
gen in het groene Brabantse landschap en in het 
hart van De Kempen. De Kempen staat bekend als 
een gemoedelijke streek waar de ‘contente mens’ 
leeft die karakteristiek is voor de Kempenaar: blij zijn 
met de dingen die je hebt. In de Kempen neemt men 
het leven zoals het komt en geniet men er met volle 
teugen van. 

Bladel staat bekend om haar vele voorzieningen en 
sfeervol winkelhart. In het centrum zijn verschillen-
de terrassen, restaurants en een gevarieerd win-
kelaanbod. Verder zijn er in Bladel supermarkten, 
een bibliotheek en diverse sportvoorzieningen. Ook 
kent Bladel een rijk verenigingsleven. Het kleurrijke 
Kempische landschap waarin Bladel is gelegen biedt 
uitstekende mogelijkheden om wandelingen en fiet-
stochten te houden door de uitgestrekte bossen, 
vennen, golvende heidegebieden en landduinen. 
Onderweg komt u pittoreske dorpjes, monumenten 
en andere bezienswaardigheden tegen. 

Villa Bleijenburgh is gelegen aan de Bleijenhoek in 
Bladel, een van oudsher breed bebouwingslint dat 
leidt naar het sfeervolle centrum. Het biedt even-
eens perfecte uitvalswegen naar omliggende ste-
den, zoals Eindhoven, Tilburg en Antwerpen. Via 
het openbare vervoer bent u zo in de nabijgelegen 
dorpen Reusel, Hapert en Eersel, maar ook in steden 
zoals Eindhoven. 

Bladel, een plek waar het 
aangenaam wonen is



Wonen in Villa Bleijenburgh biedt mensen op oudere leeftijd een woonvorm die geschikt blijft, ook als de 
gezondheid achteruit gaat en (intensieve) verzorging nodig is. Hierdoor weet u als bewoner dat u in uw  
eigen vertrouwde appartement en omgeving kan blijven en niet naar een verpleeghuis of andere  
zorginstelling hoeft te verhuizen.  Wonen in Villa Bleijenburgh onderscheidt zich van andere (particuliere) oude-
renhuisvestinginitiatieven, omdat de huisvesting geschikt is voor vitale ouderen tot en met hun laatst levensfase. 
Dit betekent dat partners, waarvan één een psychogeriatrisch of somatisch probleem krijgt, bij elkaar kunnen 
blijven wonen. Dit in tegenstelling tot de traditionele verzorgings- en verpleeghuizen en vele nieuwe particuliere 
initiatieven die zich richten op één specifieke groep mensen met hetzelfde ziektebeeld, zoals dementie.

Het geeft voor vitale ouderen en hun familie een gevoel van veiligheid en rust als ze ergens gaan wonen waar ze 
ook kunnen blijven wonen als er fysieke of mentale beperkingen ontstaan. Een voorwaarde is dat er verantwoor-
de zorg geleverd kan worden, oftewel de cliënt moet veilig en gezond thuis kunnen blijven wonen. Ook moet de 
veiligheid van medebewoners gegarandeerd blijven. Kwaliteit van leven van alle bewoners is de maatstaf. 

De bewoner hoeft zijn vertrouwde omgeving dus niet meer te verlaten, maar kan de zorg thuis ontvangen.  
Informatie en communicatietechnologie (ICT) en domotica kunnen hier uitkomst bieden.

SchipVast hanteert geen strikte leeftijdsgrenzen. Niet aan de onderkant en niet aan de bovenkant. Het gaat meer 
om de behoefte van mensen aan zekerheid voor begeleiding en zorg of de mogelijkheid daartoe.

Wonen met zorg



Plafonds en wanden
De plafonds zijn afgewerkt met een spuitwerklaag en 
de wanden zijn behangklaar opgeleverd.  

Vloerverwarming
Alle woningen zijn voorzien van vloerverwarming.

Keuken
De appartementen zijn zodanig ingedeeld dat de open 
keuken een mooie plaats inneemt in de totale ruimte. 
De keuken is immers al lang niet meer enkel een 
functionele ruimte om eten te bereiden. Het is een plek 
om te tafelen met vrienden en familie of om ’s morgens 
op uw gemak de krant te lezen. 

Badkamer
De badkamers zijn comfortabel en levensloopbestendig 
ingericht met het oog op de toekomst. Het tegelwerk 
voor de wanden is zorgvuldig uitgekozen. Op de muren 
vindt u goed schoon te houden standaard wandtegels 
tot plafondhoogte. De vloertegels in de badkamer zijn 
extra stroef om het risico op uitglijden te verkleinen.

Toilet
Alle woningen zijn voorzien van zowel een gastentoilet 
als een tweede toilet in de badkamer. 

Wasruimte-/berging
Iedere woning heeft een bergruimte met aansluitpunt 
voor een wasmachine en droger. 

Energiezuinig wonen
De woningen hebben een zeer gunstige EPC-waarde. 
Dit betekent dat de woningen met hoogwaardige 
materialen gebouwd worden. Hierbij valt te denken 
aan hoogrendementsbeglazing, goede isolatie en een 
moderne warmtepompinstallatie. Hiermee bespaart u 
op uw energierekening, hetgeen ten goede komt aan 
de betaalbaarheid van uw woning. 

Warmtepompinstallatie
Met een warmtepompinstallatie beschikt uw woning 
over een modern verwarming- en koelsysteem.

Veiligheid
De woningen voldoen aan moderne veiligheidseisen 
en zijn uitgerust met een videofooninstallatie, zodat u 
altijd kan zien wie er voor de deur staat. Het terrein 
van Villa Bleijenburgh is omheind, waardoor er geen 
onbevoegden het terrein op kunnen. Ook is er een 
camerasysteem aanwezig dat een extra oogje in het zeil 
houdt. Daarnaast is de huismeester goed bereikbaar 
op het moment dat u hulp nodig heeft. 

Certificaat WoonKeur Plus 
Alle woningen in Villa Bleijenburgh voldoen aan 
Woonkeur Pluspakket met Zorg. WoonKeur is 
een inspectiecertificaat waarin woon technische 
kwaliteitseisen zijn opgenomen. Bij die eisen is er 
speciale aandacht voor de gebruikskwaliteit van een 
woning, dat wil zeggen voor een praktisch, veilig en 
gezond gebruik. Rekening wordt gehouden met een 
bewoner die, al dan niet tijdelijk, een beperking kan 
krijgen. De eisen van WoonKeur waarborgen dat die 
bewoner dan in zijn huis kan blijven wonen. 

Woningen
Villa Bleijenburgh telt 21 comfortabele appartementen die in grootte variëren van 113 m² tot 137 m² en allemaal 
voorzien zijn van een eigen buitenruimte. 

Het gebouw kenmerkt zich door een rijke architectuur met een fijne detaillering en hoogwaardig materiaalgebruik. 
De woningen in het gebouw zijn van goede kwaliteit en kunt u naar uw eigen wensen afwerken, aangezien deze 
behangklaar worden opgeleverd. De woning is energiezuinig, beschikt over energielabel A en is volledig gasloos. 
De appartementen zijn gericht op zelfstandige bewoning met daarbij specifieke voorzieningen om het mogelijk te 
maken ook bij intensieve zorgvraag in het appartement te kunnen blijven wonen. 

De appartementen beschikken over een royale woonkamer met open keuken, twee slaapkamers, een ruime 
badkamer met douche en toilet, een apart bezoekerstoilet, wasruimte-/berging en een buitenruimte. In de kelder 
van het gebouw is een parkeergarage gesitueerd waar de bewoners beschikken over een eigen parkeerplaats en 
bergruimte. 



Woningplattegronden



Type A - 113 m2



Type B - 132 m2



Type C - 137 m2



Type D - 127,5 m2



21 appartementen Etage Type M2 Berging in  
kelder (m2)

Bleijenhoek 70 1 D 127,5 5

Bleijenhoek 72 1 A 113 5

Bleijenhoek 74 1 A 113 5

Bleijenhoek 76 1 A 113 5

Bleijenhoek 78 1 C 137 5

Bleijenhoek 80 1 A 113 5

Bleijenhoek 82 1 B 132 5

Bleijenhoek 84 2 D 127,5 5

Bleijenhoek 86 2 A 113 5

Bleijenhoek 88 2 A 113 5

Bleijenhoek 90 2 A 113 5

Bleijenhoek 92 2 C 137 5

Bleijenhoek 94 2 A 113 5

Bleijenhoek 96 2 B 132 5

Bleijenhoek 54 0 D 127,5 5

Bleijenhoek 56 0 A 113 5

Bleijenhoek 58 0 A 113 5

Bleijenhoek 60 0 A 113 5

Bleijenhoek 62 0 C 137 5

Bleijenhoek 64 0 A 113 5

Bleijenhoek 66 0 B 132 5

Woningoverzicht



Villa Bleijenburgh is een concept waar we trots op zijn: 
luxe, zelfstandige, ruime appartementen op een prach-
tige locatie met veel gezamenlijke ruimtes en een gro-
te, parkachtige tuin. Het is een woonzorginitiatief van 
SchipVast en Navis Curae. SchipVast is verantwoorde-
lijk voor de woningen en Navis Curae is verantwoorde-
lijk voor de zorgverlening en welzijnsfaciliteiten.

Combinatie van Wonen, Service en Zorg 
Gastvrijheid, service en waardige, professionele,  
liefdevolle zorg: dat is waar Navis Curae voor staat. 

• Denken in mogelijkheden in plaats van moeilijkheden. 
• U kunt hier het leven leiden wat bij u past 
•  Deelnemen aan activiteiten, alleen als u dat wilt. Denk 

hierbij aan bijvoorbeeld het bijwonen van concerten, 
bloemschikken, schilderen, biljarten, en een happy 
hour op vrijdagmiddag. 

•  We willen niets liever dan dat u geniet samen met uw 
familieleden en vrienden. 

•  De zorg wordt verleend door verpleegkundig perso-
neel van Villa Bleijenburgh. U kunt 24 uur per dag ge-
pland en ongepland een beroep doen op het team. 
De zorg en begeleiding van u, als bewoner, wordt ge-
financierd vanuit een PGB op basis van een indicatie 
Wet Langdurige Zorg. 

•  Navis Curae ondersteunt u bij het aanvragen van een 
indicatie. 

•  Het zorgteam van Villa Bleijenburgh verleent deze 
zorg aan u.

Domotica
Indien het van toegevoegde waarde is voor u, kan er 
gebruik gemaakt worden van zorgdomotica, zoals per-
sonenalarmering en deursensoren.

Welzijn is een groot goed 
Navis Curae vindt uw welzijn erg belangrijk. Dagelijks 
worden activiteiten georganiseerd in onderlinge af-
stemming. De villa heeft een prachtige tuin met onder 
andere een royaal terras dat georiënteerd is op de zon, 
een jeu de boules baan, een groot theehuis en moes-
tuin met kas. Als de kippen zin hebben, dan leggen ze 
ook eitjes!  Stichting Muziek in Huis verzorgt concerten 
in de villa in de vorm van klassiek- en jazzconcerten. 

Kwaliteit
Navis Curae en Villa Bleijenburgh zijn aangesloten bij 
Kwaliteit@, een kwaliteitsinstrument dat als basis de 
‘Tien Klantbeloftes’ hanteert. Indien een organisatie 

zorg en begeleiding verleent, dient zij ook te voldoen 
aan een kwaliteitssysteem. Eenmaal paar jaar is er een 
externe audit om te kijken of alle belangrijke zaken op 
orde zijn. Een tevredenheidonderzoek onder bewo-
ners, mantelzorgers, en medewerkers maakt hiervan 
ook onderdeel uit. 

De tien klantbeloftes zijn:
•  Hier voel ik mij thuis. 
•   Mijn naasten voelen zich hier welkom en thuis. 
•  Ik hoor erbij en ik heb zinvolle bezigheden. 
•  Ik krijg passende zorg en ondersteuning. 
•  Ik eet en drink naar wens. 
• Hier doe ik ertoe en mag ik mijzelf zijn. 
•  Ik maak persoonlijke afspraken over mijn welzijn. 
•  Ik heb medewerkers om mij heen die mij kennen 
   en ik vertrouw.
•  De medewerkers nemen verantwoordelijkheid 
   voor mij.
•  De organisatie is professioneel en medewerkers 
   werken met plezier.

Bewonerscommissie
Vanuit de bewonerscommissie worden tal van initia-
tieven getoond. Graag hoort de bewonerscommissie 
van u als u ideeën heeft. De bewonerscommissie heeft 
structureel overleg met de locatiemanager. 

Zorgteam
Het zorgteam bestaat uit verpleegkundigen N4 en N5, 
Verzorgende 3-IG en Helpende Plus.  Samen zorgen we 
er dagelijks - met veel plezier en energie - voor dat u 
het leven kunt leiden wat bij u past. Indien u vragen / 
opmerkingen heeft, nodigen wij u uit om deze met ons 
te bespreken.

Locatiemanager
De locatiemanager van Navis Curae is verantwoorde-
lijk voor alle zaken op het gebied van zorg en welzijn 
binnen Villa Bleijenburgh en het reilen en zeilen binnen 
het woonzorgcomplex. De locatiemanager onderhoudt 
tevens contact met SchipVast. 

Bewegingsexpert
Wekelijks wordt door een bewegingsexpert een gym-
les gegeven. U kunt hier gratis aan deelnemen. Op het 
whiteboard in de lange gang staat aangegeven wie er 
die dag werkt.

Zorg en welzijn



De villa heeft diverse faciliteiten waar u als bewoner 
gebruik van mag maken. Dagelijks worden activitei-
ten georganiseerd.

De villa
De villa beschikt onder andere over een gezellige 
huiskamer met zitgedeelten, een eetzaal en onder 
andere een open haard, een biljart. Verder beschikt 
de villa over een verwarmd binnenzwembad, sau-
nacabines en bewegingsapparatuur waar u gebruik 
van kan maken. Op de begane grond staat ook een 
prachtige concertvleugel, welke op concertavonden 
wordt gebruikt door pianisten van Stichting Muziek 
in Huis. Uiteraard kunt u ook hiervan gebruik maken. 

In de tuinkamer worden activiteiten georganiseerd. 

U bent dagelijks van harte welkom en weet: 
“Alles MAG, niets MOET” 

De tuin
De villa heeft een prachtige tuin van zo’n 2000 m² 
met onder andere een royaal terras dat georiën-
teerd is op de zon, een kippenren, een kas, een jeu 
de boules baan en een groot theehuis met een bar, 
een houtkachel, en green egg barbeque.

Faciliteiten



U betaalt maandelijks aan SchipVast en aan Navis Curae (scheiding van wonen en zorg).

SchipVast
U betaalt een maandelijks bedrag aan huur voor de woning en parkeerplaats. Daarnaast betaalt u een maande-
lijks servicekostenbedrag. De servicekosten zijn kosten voor leveringen en diensten die toezien op de gemeen-
schappelijke delen van het appartementengebouw. Door deze leveringen en diensten blijft een prettig woon- en 
leefklimaat behouden. Het betreffen verplaatste kosten, want de kosten hebben betrekking op de leveringen en 
diensten die de huurders zelf zouden moeten betalen (en regelen) op het moment dat de verhuurder dit niet 
zou doen. Maandelijks draagt u via een voorschotbedrag bij aan de kosten en jaarlijks wordt de afrekening op-
gemaakt, waarbij wordt bekeken of de daadwerkelijk gemaakte kosten gedekt zijn met de in rekening gebrachte 
voorschotbedragen. Afhankelijk van de daadwerkelijke kosten worden meer- of minderkosten verrekend over de 
verstreken periode waarvoor de balans wordt opgemaakt. Tot slot betaalt u een waarborgsom, welke overeen-
komt met twee maanden huur. Dit bedrag wordt aan u terugbetaald bij beëindiging van de huurovereenkomst, 
mits de woning niet beschadigd is, schoon opgeleverd wordt en er geen sprake is van achterstallige betalingen. 
Over de waarborgsom wordt geen rente vergoed. Het overzicht met de huurprijzen is op aanvraag beschikbaar.

Navis Curae
Per appartement betaalt u maandelijks de servicekosten aan Navis Curae voor de volgende zaken: 

Basispakket zorg en welzijn
•  Aanwezigheid van een zorgmedewerker (24 uur per dag).
•  Gebruik van de luxe faciliteiten, algemene ruimten en 
   tuin van de villa.
•  Bijwonen van de concerten.
•  Gratis koffie/ thee.
•  Aanbod van basisdomotica.
•  De schoonmaak van alle openbare ruimtes van de villa.

Optioneel pakket 
•  Warme maaltijd
•  Ontbijt
•  Lunch
•  Allen soep
•  Alle maaltijden
•  Dranken fris
•  Dranken alcoholisch
•  Was/ strijk service per machine

U ontvangt voor de optionele diensten eenmaal per maand een 
factuur. Voor de frisdrank, wijn en het bier kunt u tegen betaling 
muntjes kopen.  Prijzen worden jaarlijks geïndexeerd, indien 
van toepassing. U wordt hiervan tijdig op de hoogte gebracht. 
Meer informatie over de optionele prijzen zijn te vinden in de 
bewonersgids die u bij aanvang huur ontvangt. Het overzicht 
prijzen en servicekosten vindt u op het prijzenblad dat op aan-
vraag beschikbaar is.

Financiën



Schrijf u kosteloos 
en vrijblijvend in via 
onze website en dan 
nemen wij contact 
met u op.

Interesse?





Initiatief en ontwikkeling
SchipVast verhuurt de 
appartementen. Voor inlichtingen 
over de woningen en huurprijzen 
neemt u contact op met 
SchipVast. Voor informatie over 
de zorg en services, alsook de 
mogelijkheden bij Navis Curae, 
neemt u contact op met Navis 
Curae via info@naviscurae.nl

SchipVast
Bleijenburgh B.V.
Smaragdweg 60
5527 LB Hapert

Bouwbedrijf De Kempen B.V.
geWOON Architecten
Adviesburo CK2
LEN Interieur & Styling
UrbiTom
Van Steensel Consultants 
Gemeente Bladel

Contact:
info@schipvast.com
0031(0)497-551634
www.schipvast.com/contact

Navis Curae
Navis Curae B.V.
Bleijenhoek 50
5531 BN Bladel

Deze brochure is met veel zorg samengesteld en voorzien van de meest actuele beschikbare informatie. Wij maken een 
voorbehoud ten aanzien van druk- en zetfouten, architectonische, bouwtechnische en constructieve wijzigingen, evenals 
afwijkingen die voortkomen uit nadere eisen en wensen van overheden, welstand- en/of nutsbedrijven. Eventuele wijzigingen 
doen echter nooit afbreuk aan de waarde van de woningen. We behouden ons tevens het recht voor wijzigingen aan te 
brengen in materialen of afwerking. Aan de beelden, illustraties, plattegronden en teksten in deze brochure kunnen geen 
rechten worden ontleend.


