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Wonen in 
Den Haagacker
 

Heeft u of uw partner zorg nodig? Staat u wellicht al op een wachtlijst

voor verpleeghuiszorg? Dan is het in veel gevallen zo dat alleen de

zorgbehoevende partner verhuist naar het verpleeghuis en de andere

partner alleen achterblijft. In onze appartementen in het nieuwe

complex Den Haagacker hoeft dit echter niet! 

 

In Valkenswaard biedt Valkenhof echtparen de mogelijkheid om samen te

blijven leven. In het nieuwe complex Den Haagacker bieden wij een aantal

appartementen aan waarin u kunt samenwonen met 24-uurs verpleeghuiszorg

in de nabijheid. Den Haagacker is echter niet alleen geschikt voor echtparen;

ook voor mensen met een individuele zorgvraag is het een zeer prettige en

geschikte woonlocatie.
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Uniek karakter
 

Den Haagacker is een compleet vernieuwd wooncomplex van

woningcorporatie Woonbedrijf in het centrum van Valkenswaard. Valkenhof

biedt hier verpleeghuiszorg in 35 ruim opgezette, moderne appartementen.

Van ons team van enthousiaste en ervaren professionals ontvangt u zorg op

een gastvrije, gemoedelijke en typisch Brabantse wijze. Zorg met ’n zachte g

noemen we dat. De combinatie van zelfstandig wonen in een eigen

appartement, met het veilige gevoel van 24-uurszorg dichtbij, geeft Den

Haagacker een uniek karakter. 

 

 

 

Appartementen 
 

De appartementen liggen op de begane grond en eerste verdieping van het

woondeel aan de Carolusdreef.

 

Er zijn twee soorten:

tweekamerappartementen van 59 m2

driekamerappartementen van 89 m2

 

 

Voor meer informatie over de appartementen kunt u de Verhuurbrochure van

Woonbedrijf opvragen bij ons CliëntServiceBureau.
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Indicatie
 

Iemand die zorg nodig heeft, moet voor de vergoeding van die zorg in veel

gevallen een indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). In

een indicatie staat waar iemand hulp bij nodig heeft en op hoeveel zorg hij of zij

recht heeft. Wanneer iemand volgens de indicatie recht heeft op

verpleeghuiszorg (24-uurszorg in de nabijheid), dan wordt die zorg vergoed

vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). U betaalt daarbij wel altijd een eigen

bijdrage, die afhankelijk is van uw inkomen.

 

Om uw eigen bijdrage te berekenen, kunt u gebruik maken van het

rekenprogramma op de website van het Centraal Administratie Kantoor (CAK),

www.hetcak.nl. Hiervoor heeft u uw inkomensgegevens nodig. 
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Meer weten?
 

Voor meer informatie of aanmelding kunt u terecht bij ons

CliëntServiceBureau via 040-8003180 of via

clientservicebureau@valkenhof.org 

 

www.valkenhof.com 
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