Huize Het Oosten Informatiebrochure Jan Lievens en Judith Leyster gebouw

Inleiding
Voor u ligt de brochure met informatie over de appartementen in de Jan Lievens en de Judith Leyster, de plattegronden van die appartementen
en de huur- en serviceprijzen.
Als u naar aanleiding van deze brochure vragen heeft of een afspraak wil maken, kunt u contact opnemen met Corine Haas. Zij is de
bemiddelaar van huize het oosten en bereikbaar via chaas@huizehetoosten.nl of op
030- 2744603 (aanwezig van maandag tot en met donderdag).
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Versiedatum februari 2019

Bepalen van huur- en serviceprijzen
De huur- en serviceprijzen voor de Jan Lievens en de Judith Leyster staan in tabel 1 op pagina 4.
Er zijn een aantal aandachtspunten bij de prijsbepaling en de plattegronden:
Het functioneel aantal m2 van het balkon, het deel waar u kunt gaan zitten, telt mee in de berekening van de huurprijs.
Een aantal appartementen heeft op de verschillende verdiepingen een ander balkon (bijvoorbeeld B16).
Voor B10 geldt dat het appartement op de 1e verdieping een extra groot balkon heeft (30 m2 ).
Van sommige appartementen (bijvoorbeeld B10) is ook een gespiegelde indeling opgenomen in deze brochure.
Voor A6 en A4 geldt dat het balkons zo zijn ontworpen dat ze op meerdere tijdstippen van de dag zon hebben.
Het appartement A2 is gesitueerd zowel aan de Jan van Eijcklaan als aan de tuinkant.
Een eventuele huurverhoging gaat in per 1 januari van dat jaar.
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Judith Leyster

Ian Lievens

Overzicht huur- en serviceprijzen
appartement

m2

balkon m2

B 11
B 16
A4
A3
B 15
A1
A2
A5
A6
B 10 *
B 10 **
B 14
B 13
B 12
totaal
Tabel 1.

52 m2
64 m2
65 m2
66 m2
71 m2
71 m2
72 m2
94 m2
94 m2
105 m2
105 m2
109 m2
122 m2
137 m2

10 m2
12 m2
19 m2
15 m2
12 m2
18 m2
12 m2
17 m2
18 m2
30 m2
15 m2
15 m2
15 m2
19 m2

Aantal

7
3
4
4
3
3
7
4
4
1
6
3
3
3
55
Huur-serviceprijzen d.d. 2019 (exclusief maaltijden)

Kale Huur
p.m. in €

Servicekosten
p.m. in €

712
1.136
1.186
1.203
1.286
1.322
1.340
1.956
1.966
2.172
2.138
2.172
2.429
2.729

286
287
287
287
293
293
293
305
305
310
310
310
317
322

Kosten
voorzieningen
p.m. in €
273
273
273
273
273
273
273
273
273
273
273
273
273

Totaal huur
in €
998
1.696
1.746
1.763
1.852
1.888
1.906
2.534
2.544
2.755
2.721
2.755
3.019
3.324

*Appartement B10 in de Jan Lievens met dakterras 30 m2 heeft een hogere kale huur dan B10** met het kleine balkon van 15m2. De
tekeningen in deze brochure zijn niet op schaal. Als u een plattegrond op schaal wenst te ontvangen, kunt u contact opnemen met de
bemiddelaar: chaas@huizehetoosten.nl

Specificatie servicekosten
De servicekosten zijn verschillend per type appartement en zijn naar m2 toegerekend. De servicekosten voor de grotere appartementen zijn
hoger. De servicekosten voor de appartementen in de Jan Lievens en Judith Leyster bestaan uit de volgende componenten:
1. Personele kosten
De kosten bestaan o.a. uit de sociale lasten, pensioenpremies en salarissen van de medewerkers van de algemene dienst, de
huishoudelijke dienst en de receptie. Ook de kosten van de medewerkers technische dienst en het schoonhouden van de algemene
ruimtes, kosten van de administratie en het in stand houden van het kwaliteits- managementsysteem vallen hieronder.
2. Energie en water
Algemene kosten voor het gebruik van verwarming/gas, water en elektriciteit ten behoeve van de algemene ruimtes in huize het
oosten. In deze gebouwen passen we energiearme apparatuur toe, bijvoorbeeld liften die veel minder energie gebruiken.
3. Onderhoud
Kosten voor het onderhoud en schoonhouden van de algemene ruimtes: onder andere de trappen, gangen, Atrium, de Tuinzaal, garage,
restaurant, keuken, vloeren. En de kosten voor onderhoud aan de installaties in de algemene ruimtes: liften, zonnepanelen,
warmte/koudeopslag -installatie, elektrische deuren, alarmeringssysteem (het ‘zusteroproepsysteem’).
4. Tuin
Het onderhoud van het park van huize het oosten is een grote kostenpost. Maar u woont dan wel in een modern luxe appartement, in
een mooie omgeving, in een prachtig onderhouden park.
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5. Overige kosten
Hieronder vallen de schoonmaakbenodigdheden, het sneeuw- en ijsvrij maken van het terrein, schoonmaken van het tuinmeubilair en
overige kleine herstellingen algemeen.

Glazenwasser
In de Jan Lievens en de Judith Leyster kunnen alle ramen via het balkon gelapt worden en kunt u zelf bepalen hoe vaak u dat doet (of laat
doen). Ieder appartement heeft een balkon met een zogenaamde ‘glazenwasserstrook’, bedoeld om zelf ramen te kunnen lappen.
U kunt het ook laten doen door uw eigen huishoudelijke hulp of tegen betaling de huishoudelijke hulp van huize het oosten.
Kosten huishoudelijke hulp via HHO zijn € 27,00 per uur.

Het huisvuil
In de Jan Lievens en de Judith Leyster, is het ophalen van huisvuil niet standaard opgenomen in de servicekosten. Er is op het terrein een
ondergrondse huisvuilopslag, u kunt uw huisvuil zelf wegbrengen of u kunt het laten doen door uw eigen huishoudelijke hulp of een
huishoudelijke medewerker van huize het oosten.
Mocht u er behoefte aan hebben dat uw afval bij uw appartement wordt opgehaald, dan kunt u dat melden aan de receptie.
De kosten bedragen € 13,10 p.m. d.d. 2019.

De technische dienst
De technische dienst voor de algemene ruimtes wordt betaald vanuit uw servicekosten.
Mocht u iemand van de technische dienst nodig hebben voor klussen in uw appartement, dan kunt u via de receptie een afspraak maken en
tegen een uurtarief uw klusjes laten doen. De kosten hiervoor bedragen
€ 43,- per uur d.d. 2019.
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Energie, water, telefonie en internet
Temperatuur: In de Jan Lievens en Judith Leyster maken we gebruik van warmtekoudeopslag uit de grond. Dat betekent dat de warmte uit de
zomer in de winters wordt gebruikt om appartementen te verwarmen. En andersom: de kou uit de winter wordt in de zomers gebruikt om de
appartementen te koelen. De kosten hiervoor zitten in de servicekosten. Het op temperatuur houden van de appartementen geschiedt door
middel van vloerverwarming/koeling. Dit geeft een gelijkmatige temperatuur van 21ºC, die door de bewoners + 3º of - 3ºC bijgeregeld kan
worden. Er hangen geen radiatoren in de appartementen van de Jan Lievens en de Judith Leyster, behalve één designradiator in de badkamer.
Elektriciteit: Kosten voor elektriciteit: de bewoners van een appartement in de Jan Lievens of Judith Leyster sluiten zelf een leveringscontract
met een energiebedrijf af, bewoners zijn daar zelf klant en betalen rechtstreeks aan de energieleverancier.
Warmte en warm water: In de servicekosten zitten de kosten voor de levering van warmte in het appartement en warm tapwater. Deze
worden per woning gemeten en door ons eenmaal per jaar verrekend met het voorschot energie uit uw servicekosten. Voor de
warmwatervoorziening maken we gebruik van zonnecollectoren.
Koud water: Bewoners sluiten zelf een leveringscontract met een leverancier af van water bijvoorbeeld bij Vitens. Ze zijn zelf klant en betalen
rechtstreeks aan Vitens.
Randapparatuur: In de woning is een ‘israpunt’ (Infrastructuur randapparatuur). Bewoners van de Jan Lievens en de Judith Leyster kunnen
telefoondiensten, internet en /of televisie diensten van diverse aanbieders afnemen. Bewoners zijn daar dan zelf klant en betalen rechtstreeks
aan de aanbieder.
Ook is er in de wijk van huize het oosten glasvezel aangelegd waardoor diverse aanbieders diensten leveren.
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Servicekosten en diensten
Maaltijden: In de Jan Lievens en de Judith Leyster heeft ieder appartement een complete keuken, standaard uitgerust met een koelkast met
een vriesvak, inductieplaat, een oven/magnetron en een afzuigkap. U kunt zelf koken als u dat wil, u kunt ook gebruik maken van het
restaurant . U kunt eventueel kiezen om een aantal dagen per week in het restaurant te eten en een aantal dagen zelf te koken. Een
maaltijdabonnement kost € 347,- per maand, voor elke dag een 3 gangen menu. Een overzicht van de maaltijd abonnementen en de
Banquetingmap kunt u opvragen bij de Integraal Verantwoordelijke wonen en services.
De alarmering: in de appartementen is een alarmeringssysteem waarmee u 24 uur per dag, 7 dagen per week een noodoproep voor hulp kunt
doen. Aan het doen van een oproep zijn dan wel kosten verbonden. U kunt een extra hals- of polsalarm kopen zodat u altijd en overal een
oproep voor hulp kunt doen, dit kost eenmalig € 100,-.
Verzorging en Verpleging: er is een vast team van goed opgeleide medewerkers dat 24 uur per dag, 7 dagen per week op aanvraag verzorging
en verpleging kan bieden. Deze zorg wordt op basis van een eigen bijdrage (vastgesteld door de overheid) vergoed.
Huishouding: Er is een vast team van medewerkers dat huishoudelijke zorg levert op uurloonbasis voor € 27,00 per uur.
Recreatieve activiteiten: In huize het oosten worden heel veel activiteiten georganiseerd (o.a. toneel, bridge, zangkoor, gym, biljart, fitness,
uitstapjes etc.). Bewoners betalen hieraan mee door middel van een vast bijdrage per jaar aan het Huiskringbestuur.
Gebruik Voorzieningen: Bewoners kunnen tegen betaling gebruik maken van alle voorzieningen in huize het oosten, bijvoorbeeld: de kapper,
de pedicure, de logeerkamer voor gasten, de was- en linnenservice en de wellness- en fitnessruimte in de kelder van de Jan Lievens. Bewoners
in de Jan Lievens en de Judith Leyster die een auto hebben, kunnen deze parkeren in de parkeergarage in het Jan Lievens gebouw. De kosten
hiervoor bedrage € 68,- per maand (prijspeil 2019).
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Specificatie kosten voorzieningen
De kosten voorzieningen zijn voor alle appartementen hetzelfde en hoeven wettelijk gezien niet jaarlijks met de bewoners te worden
afgerekend. Dit zijn o.a. de algemene activiteiten zoals lezingen, concerten, film ed. De faciliteit koffie en thee in de algemene ruimtes van
huize het oosten. Maar ook de kosten van 24- uurs BHV (Bedrijfs Hulp Verlening) en de beschikbaarheid van 24 uurs noodassistentie.
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Plattegronden en verdiepingen

Judith Leyster
Jan Lievens

Tuinkant

N

 Jan van Eijcklaan 

 Jan Steenlaan 

Judith Leyster
Jan Lievens

1e verdieping
hoogte: ca. 2,7 m

N

Tuinkant
11

Judith Leyster
Jan Lievens

2e en 3e verdieping
hoogte: ca. 2,7 m

N

Tuinkant
12

appartement m2

B 11

52 m2

balkon
m2
10 m2

Aantal

Huur in €

7

712

Service in € Voorzieningen
in €
286
-

Totaal huur + service
in €
998

B11 zit op de 1e (1x), 2e en 3e verdieping van Jan Lievens (beide 3x), niet op de begane grond.
Jan van Eijcklaan

Jan Steenlaan

1e, 2e, 3e verdieping
N

Hoogte ca 2,7 meter

Tuinkant
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Deze appartementen zijn ook in de variant met een gespiegelde indeling.
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Gespiegelde indeling.

15

appartement m2
64 m2

B 16

balkon m2
12 m2

Aantal
3

Huur in €
1.136

Service in € Voorzieningen in € Totaal huur + service in €
287
273
1.696

B16 zit op de 1e, 2e en 3e verdieping van Jan Lievens, niet op begane grond. De verdiepingen hebben
verschillende balkons. De appartementen liggen aan de tuinkant.
Jan van Eijcklaan

Jan Steenlaan
N

Tuinkant
16

B16 1e verdieping.

17

B16 2e verdieping.

18

B16, 3e verdieping.
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appartement m2
65 m2

A4

balkon m2
19 m2

Aantal
4

Huur in €
1.186

Service in € Voorzieningen in € Totaal huur + service in €
287
273
1.746

A4 bevindt zich in de de Judith Leyster op de begane grond (1x) en op de 1e, 2e en 3e verdieping
(alle verdiepingen 1x) aan kant van de Jan van Eijklaan.
Jan van Eijcklaan

Jan Steenlaan
N

Tuinkant
20

Het balkon is zo ontworpen dat het op verschillende tijdstippen van de
dag de zon heeft, zowel ’s middags als aan het eind van de dag.
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appartement m2
66 m2

A3

balkon m2
15 m2

Aantal
4

Huur in €
1.203

Service in € Voorzieningen in € Totaal huur + service in €
287
273
1.763

A3 bevindt zich in de Judith Leyster op de begane grond (1x) en op de 1e, 2e en 3e verdieping (alle
verdiepingen 1x) aan de kant van de Jan van Eijklaan.
Jan van Eijcklaan

Jan Steenlaan
N

Tuinkant
22

23

appartement m2
71 m2

B 15

balkon m2
12 m2

Aantal
3

Huur in €
1.286

Service in € Voorzieningen in € Totaal huur + service in €
293
273
1.852

B15 bevindt zich in de Jan Lievens op de, 1e, 2e en 3e verdieping aan de kant van de Jan van Eijcklaan,
niet op de begane grond. Dit appartement heeft een apart toilet maar als het toilet niet wordt geplaatst,
kunt u de ruimte als kastruimte gebruiken.

Jan van Eijcklaan

Jan Steenlaan
N

Tuinkant

24

25

appartement m2
71 m2

A1

balkon m2
18 m2

Huur in € Service in € Voorzieningen in € Totaal huur + service in €
1.322
293
273
1.888

A1 bevindt zich in de Judith Leyster op de, 1e, 2e en 3e verdieping aan de kant van de Jan van Eijcklaan,
niet op de begane grond.
Jan van Eijcklaan

Jan Steenlaan
N

Tuinkant
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Het balkon is zo ontworpen dat het op verschillende tijdstippen van de
dag de zon heeft, zowel ’s morgens als aan het eind van de dag.
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appartement m2
72 m2

A2

balkon m2
12 m2

Aantal
7

Huur in € Service in € Voorzieningen in € Totaal huur + service in €
1.340
293
273
1.906

A2 bevindt zich in de Judith Leyster op de, 1e, 2e en 3e verdieping (op iedere verdieping 2x), en één op de
begane grond. De plattegronden aan zijde van de Jan van Eijcklaan en aan de tuinkant zijn gespiegeld
ten opzichte van elkaar.
Jan van Eijcklaan

Jan Steenlaan
N

Tuinkant
28

A2 westzijde, aan de kant van de Jan van Eijcklaan.
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A2 oostzijde, aan de tuinkant.
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appartement

A5

m2
balkon m2
94 m2 17 m2

Aantal
4

Huur in € Service in € Voorzieningen in € Totaal huur + service in €
1.956
305
273
2.534

A5 bevindt zich in de Judith Leyster op de begane grond (1x) en op 1e, 2e en 3e verdieping (iedere
verdieping 1x), aan de tuinkant. In de badkamer: bad en één grote wastafel.
Jan van Eijcklaan

Jan Steenlaan
N

Tuinkant
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32

appartement

A6

m2
balkon m2
94 m2 18 m2

Aantal
4

Huur in € Service in € Voorzieningen in €
1.966
305
273

Totaal huur + service in €
2.544

A6 bevindt zich in de Judith Leyster op de begane grond en op 1e, 2e en 3e verdieping, aan de tuinkant.
In de badkamer: bad en één grote wastafel.
Jan van Eijcklaan

Jan Steenlaan
N

Tuinkant
33

Het balkon is zo ontworpen dat het op verschillende tijdstippen van de dag de
zon heeft, zowel ’s morgens als aan het eind van de dag.
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appartement m2
balkon m2
105 m2 15 m2

B 10
B 10

105 m2 30 m2

Aantal
6

Huur in € Service in € Voorzieningen in € Totaal huur + service in €
2.138
310
273
2.721

1

2.172

310

273

2.755

B10 bevindt zich in de Jan Lievens op de, 1e (3x), 2e en 3e verdieping (beide verdiepingen 2x), niet op de
begane grond. In de badkamer een bad en een dubbele wastafel. B10 op de 1e verdieping met het grote
dakterras, heeft een hogere huur (plattegrond pagina 40).
Jan van
van Eijcklaan
Eijcklaan
Jan

Jan Steenlaan
N

Tuinkant
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Indeling B10, volgende pagina is een gespiegelde indeling.
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Gespiegelde indeling B10.

37

B10, met extra groot balkon, op de eerste verdieping.
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appartement m2
balkon m2
109 m2 15 m2

B 14

Aantal
3

Huur in € Service in € Voorzieningen in € Totaal huur + service in €
2.172
310
273
2.755

B14 bevindt zich in de Jan Lievens op de, 1e, 2e en 3e verdieping aan de kant van de Jan van Eijcklaan,
niet op de begane grond. In de badkamer een bad en een dubbele wastafel.
Jan van Eijcklaan

Jan Steenlaan
N

Tuinkant
39

40

appartement m2
balkon m2
122 m2 15 m2

B 13

Aantal
3

Huur in € Service in € Voorzieningen in € Totaal huur + service in €
2.429
317
273
3.019

B13 bevindt zich in de Jan Lievens op de, 1e, 2e en 3e verdieping aan de kant van de Jan van Eijcklaan
(iedere verdieping 1x). In de badkamer een bad en een dubbele wastafel. De wand tussen de
slaapkamers wordt standaard niet geplaatst zodat er één grote slaapkamer ontstaat. Op verzoek kan
deze wand er door u in gezet worden, zo heeft u twee kleinere slaapkamers.
Jan van Eijcklaan

Jan Steenlaan
N

Tuinkant
41

42

appartement m2
balkon m2
137 m2 19 m2

B 12

Aantal
3

Huur in € Service in € Voorzieningen in € Totaal huur + service in €
2.729
322
273
3.324

B12 bevindt zich in de Jan Lievens op de, 1e, 2e en 3e verdieping, aan de kant van de Jan van Eijcklaan
(elke verdieping 1x). In de badkamer een bad en een dubbele wastafel. De wand tussen de slaapkamers
wordt standaard niet geplaatst zodat er één grote slaapkamer ontstaat. Op verzoek kan deze wand door
u erin gezet worden en heeft u twee kleinere slaapkamers.
Jan van Eijcklaan

Jan Steenlaan
N

Tuinkant
43
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Organisatie

huize het oosten
Rubenslaan 1
3723 BM BILTHOVEN
030- 2744600
www.huizehetoosten.nl

Overzicht van de namen en functies van de directeur- bestuurder, het beleidsteam en de ondersteunende diensten.
De heer Drs. M (Mart) F.J. van de Lisdonk
Mevrouw B. (Barbara) Biesheuvel
Mevrouw E. (Emmy) Bruinius
Mevrouw C. (Carolien) de Weerdt
Mevrouw C. (Corine) Haas
Mevrouw L. (Loes) van Veen
De heer A. (Ap) Roelofs

Directeur- bestuurder
Integraal Verantwoordelijke Wonen en Services
Integraal Verantwoordelijke zorgeenheid met behandeling
Integraal Verantwoordelijke zorgeenheid zonder behandeling
Bemiddelaar
Bestuurssecretaris
Hoofd Economisch Administratieve Dienst
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Veel gestelde vragen en antwoorden
Service

Wat valt er allemaal onder de servicekosten?

zie pag. 5 van deze brochure.

Badkamer

Is de douche in de badkamer een inloopdouche, waar je gemakkelijk met
een rolstoel onder kunt?

De douche is een inloopdouche, de badkamer is
rolstoeltoegankelijk. Er kan gedoucht worden met
een douchestoel.
Nee, niet standaard, we bieden wel ondersteuning
bij het aanbrengen. Stangen, douchestoel e.d. zijn
zelf aangebrachte voorzieningen.
Aansluitingen wasmachine/droger zitten
standaard in de berging.
De keuken is uitgerust met een koelkast met een
vriesvak, inductieplaat, een oven/magnetron en
een afzuigkap
Er is plek voor een vaatwasser, deze is niet
standaard aanwezig. Aanschaf en onderhoud is
dan voor eigen rekening
Ja, kasten onder het aanrecht. En bij de keuken is
een berging.

Komen er in de badkamer/doucheruimte de nodige stangen om je onder de
douche aan vast te kunnen houden? Komt er ook een vast stoeltje in?
Waar zitten aansluitingen voor wasmachine/droger?
Keuken

Hoe is de standaardoplevering van de keuken?

Is er voldoende kastruimte in de keuken

Wassen/
drogen
Energie

Waar is plaats voor een wasmachine/droger ? In de badkamer?
Hoe is de warmwatervoorziening in het appartement (en dus ook in de
badkamer)? Boiler of anderszins?
46

Aansluitingen wasmachine/droger zitten
standaard in de berging.
Warmwatervoorziening is centraal geregeld, zie
pagina 7.

Afwerking

Meterkast,
internet

Internet

Is er zonwerend glas, dat voldoende isoleert?
Is er een schuifpui naar het balkon? Met hordeur?
Hoe is de afwerking van de wanden in de zitkamer en de wanden van de
overige ruimten?
Is er voldoende verlichting in de meterkast? Zijn in de meterkast extra
stopcontacten (tenminste twee). Dit i.v.m. internetaansluiting? Is er daar
plaats voor? Komt er in de meterkast een glasvezelkabelaansluiting? Dit in
verband met toekomstige monitoring van ouderen. Is die verder
doorgetrokken naar de kamers? Is er voldoende ruimte om er een internetmodem aan de muur op te hangen?
Hoe staat het met de abonnementen voor telefoon, internet en wat wordt
geboden? Is er al een Provider bekend? Zit dit in de servicekosten? Of is er
een gemeenschappelijk abonnement mogelijk?
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Het is hoog isolerend glas, niet zonwerend.
Ja, er is geen hordeur aanwezig.
Bouwbehang, tegels in badkamer, afwasbare
muurverf in de keuken.
Alle israpunten zijn aanwezig (zie pagina 8).
Internetaansluiting is mogelijk. Of er glasvezel
aanwezig is, hangt van de gemeente af. Voor meer
informatie over glasvezel in Bilthoven kunt u
kijken op www.eindelijkglasvezel.nl/debilt/.
Abonnement voor telefoon, internet zelf regelen.
Zit niet in de servicekosten. Eigen keus van
provider en voor eigen rekening.

CV

Veiligheid

Hoe werkt dit precies en kan ik die zelf regelen? Is het een
vloerverwarming, luchtverwarming of met radiatoren? Is in de zomer
koeling mogelijk? Airconditioning?
Brandmelders, rookmelders en koolmonoxidemelders; Zijn die voldoende in
het appartement en in het gebouw aanwezig?
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Vloerverwarming, in badkamer zit een radiator.
Koeling in de zomer is mogelijk, maar is geen airco.
De melders bevinden zich in de algemene ruimtes,
volgens de normen. Deze zijn op de
brandmeldinstallatie aangesloten. De rookmelder
in het appartement is niet op de
brandmeldinstallatie aangesloten. Deze
brandmelders zijn bedoeld om bewoners te
attenderen op iets dat brandt. Als er brand is op
het appartement en de bewoner merkt het zelf op
of wordt gealarmeerd door de brandmelder, dient
de bewoner het appartement te verlaten, de
brandwerende deur van het appartement te
sluiten, deze is 60 minuten brandwerend. De
bewoner kan op de gang het knopje in te drukken
van de brandmelder die bij de brandslang hangt.
Deze brandmelder in de gang is aangesloten op de
brandmeldinstallatie, er gaat direct een melding
naar de brandweer en deze is dan binnen 8
minuten per plaatste.

Afwerking

Hoe is de afwerking van de vloeren, betegeld of beton ?

Badkamer
Keuken
Diversen

Hoe is de afwerking van de badkamer? Betegeld; ook de vloer?
Hoe is de afwerking van het Keukengedeelte. Betegeling vloer ?
Is er nog elders in het gebouw een bergruimte, bijvoorbeeld om er de
fietsen en ander klein materiaal in te bergen ?
Hoe is de geluidsisolatie, i.v.m. de nabijheid van de spoor?
Stel, dat één of beiden naar de verzorgingsafdeling moet. Wat zijn daarvan
de financiële consequenties?
Wordt er gezorgd dat het dak voldoende is geïsoleerd, in verband met de
zomerse hitte en uiteraard als we in een bovenste verdieping een plaats
krijgen.
Zijn er in de kamers voldoende stopcontacten in elke hoek gepland en zijn
dit meervoudige stopcontacten, zodat we niet overal met losse
contactdozen hoeven te werken?
Kan er via het Huis huishoudelijke hulp worden georganiseerd ?
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Beton in de appartementen. In de gangen en
verkeersruimten ligt een bamboevloer.
Badkamer is helemaal betegeld, ook de vloer.
Nee, vloeren daar zelf aanbrengen.
Alleen een fietsenstalling in de parkeergarage in
de kelder van de Jan Lievens.
Geluidsisolatie is goed, volgens de norm.
Is niet in algemeenheid een antwoord op te geven,
is afhankelijk van de persoon.
In de zomer is er een koeling in het appartement.
Dak voldoende geïsoleerd.
Aantal stopcontacten volgens normen van het
Bouwbesluit.
Ja, huize het oosten heeft een eigen
huishoudelijke dienst. Daarvoor bestaat geen
wachtlijst.

