Woonwijzer

Amaris De Eemhof
In deze woonwijzer vindt u een aantal zaken op een rij met betrekking tot uw nieuwe
appartement. Mocht u vragen hebben, dan kunt u in de meeste gevallen de
antwoorden hier vinden. Anders vindt u op de achterzijde van deze woonwijzer
telefoonnummers en emailadressen voor meer informatie.

Woonwijzer Amaris De Eemhof, april 2019
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Uw nieuwe
appartement

1.1 Inrichting
Een aantal keuzes voor de inrichting is al gemaakt. Zo ligt er een mooie pvc-vloer
met houtstructuur op de vloer en hangen er gordijnen en vitrages. De vloer, gordijnen
en vitrages blijven eigendom van Amaris.
Verder wordt het appartement opgeleverd met een bed van Amaris. De
ergotherapeut voorziet u hierin van advies, welk bed het beste bij u past. Voor een
linnenkast dient u zelf te zorgen.

1.2 Badkamer
De badkamer is voorzien van een thermostaatkraan in de douche, steunen bij het
toilet, rekje met mandjes, een toiletborstelgarnituur en een trekker voor de vloer.
De wc-rolhouder zit in de armsteun van de toiletsteunen. Er zijn losse douchestoelen
beschikbaar voor wie deze nodig heeft. Dit wordt via de zorg geregeld.

1.3 Brandveiligheid
Uw appartement is voorzien van een alarm dat afgaat als er bij u in het appartement
rook is. Bij alle brandmeldingen worden altijd de bedrijfshulpverleners gewaarschuwd
en komen ze in actie.
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1.4 Verlichting
In de badkamer en entree van het appartement verzorgt Amaris de verlichting. In het
overige gedeelte van de kamer kunt u eigen lamp (laten) ophangen.

1.5 Verwarming
Uw appartement is voorzien van vloerverwarming.

1.6 Ventilatie
Ventileren is heel belangrijk! Frisse (verse) lucht is essentieel voor úw gezondheid.
De woning is uitgerust met roosters, die open en dicht kunnen.

1.7 Internet, telefonie, televisie
In de meterkast van uw appartement zit de aansluiting van het glasvezel. In de
woning is geen aparte ‘koperen’ telefoonkabel aanwezig. Met name KPN en Ziggo
leveren internet, televisie en bellen via het glasvezelnetwerk. U kunt de verschillende
providers raadplegen op www.glasvezel-bestellen.nl. U bent zelf verantwoordelijk
voor de keuze van een provider, het pakket wat u af wilt nemen en de installatie
daarvan.

1.8 Vloeren
Spijkeren en boren in de vloer is niet toegestaan! Onder de pvc vloerbedekking
bevinden zich namelijk de leidingen voor elektra, water en vloerverwarming.

1.9 Muren
Wilt u iets in de muur slaan of boren, dan mag dit alleen in overleg met de
huismeester.
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2. Overige informatie
2.1 Gezamenlijke ruimte
In De Eemhof heeft elke woongroep een gezamenlijke huiskamer. Hier worden alle
dagelijkse activiteiten en maaltijden verzorgd.

2.2 Kapster
Erika de Jong is kapster en komt op afspraak langs in uw appartement. U kunt haar
bereiken via 06 39 21 27 20 of via erika.dekapster@gmail.com

2.3 Kleding en wassen
Als u daarvoor kiest, gaat de was naar onze externe wasserij Newasco. De was
wordt vooraf gemerkt en vervoerd in een waszak. Veel mensen maken hier gebruik
van, omdat u er op deze manier geen omkijken naar heeft. Als u hier niet voor kiest,
kunt u natuurlijk uw kleding zelf wassen. Let wel, u bent dan wel altijd zelf
verantwoordelijk voor het wassen, drogen, strijken en weer in de kast leggen van de
kleding. Ook bij het zelf wassen van de kleding dient de kleding gemerkt te worden.
Dit omdat Amaris in geval van infecties/virussen direct kleding moet kunnen laten
wassen en de kleding dan niet kwijtraakt. De kosten voor het merken van de kleding
worden aan u doorberekend.

2.4 Toegang
U kunt overdag altijd naar binnen met uw tag (elektronische sleutel). U kunt er dus
altijd in. Tussen 22.00 – 07.00 uur is de nachtdienst aanwezig en kunt u aanbellen.
Indien uw extra tags wenst, kunt u dit aangeven bij de huismeester via
huismeester.eemhof@amaris.nl Er wordt geen borg berekend voor de tag. Wel wordt
er bij verlies € 25,- in rekening gebracht. De tags blijven eigendom van Amaris.

2.5 Verzekeringen
U dient zelf een inboedelverzekering af te sluiten voor uw appartement. Daarnaast
bent u ook verantwoordelijk voor uw eigen WA-verzekering.

2.6 Post
De post komt bij
zorgmedewerkers.
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Meer informatie
en contact
Telefoonlijst en mailadressen Amaris De Eemhof

Hetouderaadhuis@amaris.nl
Torenzicht@amaris.nl
Detheetuin@amaris.nl

085 0213870
085 0213880
085 0213875

Nachtdienst

085 0213885

Huismeester.Eemhof@amaris.nl

