
Villa Bleijenburgh 



Wie zijn wij? 

• Initiatiefnemer van woningbouwprojecten; 

• In de Kempen en daarbuiten; 

• Duurzaam verhuren. 



Inhoud 

• Het bouwproject 

• De woningen 

• Park voor bewoners 

• Zorg- en dienstverlening 

• Maandelijkse kosten en opties 

• Procedure 

 

 

 



Het bouwproject 

Algemeen: 

• Vergrijzing  

• Terugtredende overheid  

• Behoefte aan beschermd wonen met zorgvoorzieningen 

 

De locatie:  

- Unieke aanwezigheid van voorzieningen op deze plek  

- Passende herbestemming bestaande villa 
 



Het bouwproject 

• Kleinschalig, beschermd en verzorgd wonen 

• Bestaande villa verbonden met nieuwbouw 

• Luxe faciliteiten  

• Omsloten park met beleving- en bewegingstuin 

• 21 appartementen 

 

 



Situatie 

 

 

Verbinding van de nieuwbouw met de bestaande villa, omsloten terrein, veilig 
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De woningen 

• Certificaat WoonKeur Plus 

• Variërend van 113 tot 137 m2 

• Ruime woonkamer met open keuken 

• Twee of drie slaapkamers 

• Badkamer 

• Ruime loggia’s met schuifwandsysteem 

• Warmtepomp via bodem (gasloos) 

• Optimaal klimaatsysteem: zowel verwarmen als koelen. 

• Mogelijkheid tot (toezichthoudende) domotica 

• Parkeerplaats en extra berging 

• Afwerkingsniveau keuken en badkamer 

 

 



Woningtypen 

 

 



Type A 

 

 

113 m2 
loggia ca. 15 m2 



Type B 

 

 

132 m2 
loggia ca. 12 m2 



Type C 

 

 

137 m2 
loggia ca. 15 m2 
 



Type D 

 

 
127,5 m2 
Loggia ca. 14,5 m2 



Keuken: 



3D visualisatie ontwerp app. A: 



3D visualisatie ontwerp app. B: 
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Park voor de bewoners 

• Circa 2000 m² 

• Omsloten, veilig 

• Volop in het groen 

• Belevingstuin:  
– theehuis, groot terras, geurende planten en bloemen, kippenren. 

• Bewegingstuin: 
– wandelpaden, jeu des boules, tafeltennis, moestuin.  

 

 

 

 

 

 

 



Park voor de bewoners 



Park voor de bewoners 



Zorg- en dienstverlening 

 

• Even voorstellen: 

 Navis Curae 
 

• Bouwstenenconcept 

 

 



Bouwstenen 

• In de wijk 

• Eigen regie, wij faciliteren uw leven 

• Betrokkenheid familie en naasten 

• Vertrouwd, veilig en in vrijheid 

• Inwonend zorgondernemerspaar 

• Service op maat  

• Professioneel team 

 



Overeenkomsten 

• Een huurovereenkomst 

 

• Een zorgovereenkomst op maat, indien gewenst: 

o Verpleging, verzorging, begeleiding en huishoudelijke hulp. 

o ZZP (zorgzwaartepakket) wordt een PGB. 

o Een eigen bijdrage (berekend door het CAK). 

 

• Een dienstverleningsovereenkomst op maat: 

o Maaltijden, de was, huishoudelijke hulp, vervoer etc. 

o Particuliere bijdrage op basis van geleverde diensten. 

 



Maandelijkse kosten  

Huur Per maand 

Kale huurprijs (afhankelijk van type) Vanaf € 1170,00 

Overdekte parking en berging € 50,00 



Maandelijkse kosten 

Algemene servicekosten Per maand 

Algemene servicekosten appartementengebouw 
 
 
** Maandelijks voorschotbedrag met een 
jaarlijkse afrekening op basis van daadwerkelijke 
kosten. Meer-/minderkosten worden verrekend.  

€ 107 ** 



Maandelijkse kosten 

Servicekosten zorg, diensten en faciliteiten Per maand 

Verplicht basispakket 
 
 
 24 uur per dag, 7 dagen per week 
aanwezigheid van inwonend zorg(echt)paar 
 
 Gebruik van luxe faciliteiten van de villa en het 
omsloten park  
 
 Schoonmaak van de villa en faciliteiten 
 
 

€ 570,00 



Optionele diensten 

Service en diensten op maat  (optioneel) 

Dagbestedingactiviteiten / Grand Café 

Huishoudelijke hulp / schoonmaak van de woning 

Maaltijdenservice  

Aanbod van domotica 

Mee-eten familie warme maaltijd 

Was- en strijkservice 

Vervoerdienst 

Overige wensen van de bewoner(s) 



Procedure in een notendop 

• Inschrijving en voorkeur bevestigen. 

• Kennismaking & eerste huisbezoek 
in volgorde van inschrijving. 

• Service- en dienstenbehoefte bepalen. 

• Voorstel bespreken n.a.v. wensen bewoner. 

• Overeenkomsten sluiten. 

 

 



Wat vragen wij van u? 

Indien u interesse heeft, gelieve het 
inlichtingenformulier in te vullen en uw 
voorkeursappartement door te geven aan ons (bij 
voorkeur per e-mail): 

 

• Inzenden naar het e-mailadres van SchipVast, of: 
 

• Geef het formulier af op ons kantoor aan de 
Smaragdweg 60 te (5527 LB) Hapert. 

 

• Wij maken een afspraak met u. 

 



www.schipvast.com 


