Uw appartement
Informatie voor cliënten
van locatie Mastbos

Welkom
Het appartement dat wij u hebben toegewezen staat geheel tot uw
beschikking, het is de bedoeling dat u zich er thuis voelt. Voordat u uw
nieuwe appartement gaat bewonen, kunt u het naar uw smaak inrichten.
Ieder appartement heeft een eigen voordeur met een uniek slot, een
deurbel en een naamplaatje. Tevens heeft elk appartement de beschikking
over een centrale kabelaansluiting (radio, TV).
Indeling en toegankelijkheid
Wanneer u het appartement betreedt, ziet u een ruime woonslaapkamer,
een keuken met voldoende opbergruimte en een aparte ruimte met
douche, toilet en wastafel. Het appartement is voorzien van rails voor
gordijnen en schilderijen. Ook is er een voorziening voor het bedienen van
zonneschermen. Een magnetron wordt door deBreedonk beschikbaar
gesteld. Het appartement voldoet aan de gangbare eisen. De fysieke
toegankelijkheid is gewaarborgd.
Sleutelperiode
U heeft vanaf de eerste dag dat het appartement voor u beschikbaar is
(de dag dat de sleutel wordt overhandigd) een periode van 7 dagen om te
verhuizen. U betaalt vanaf de sleuteldag een eigen bijdrage voor
duurzaam verblijf in het verzorgingshuis.
Inrichting
Indien u de keuze maakt om zelf vitrage en overgordijnen te kiezen dient
u er rekening mee te houden dat deze brandvertragend of geïmpregneerd
moeten zijn.
Veiligheid
Wij adviseren u in uw appartement een zogenaamd hoog- laagbed te
plaatsen. Voor noodsituaties is een hoog-laagbed voorhanden. Boren en
het aanbrengen van veranderingen is met het oog op de veiligheid alleen
toegestaan nadat medewerkers van de facilitaire dienst daarvoor
toestemming hebben gegeven. U kunt hen via de servicebalie van
deBreedonk bereiken. Voor het ophangen van schilderijen en foto’s is in
ieder appartement een ophangsysteem aanwezig. Wij vragen u om uw
televisietoestel na te laten kijken en geheel stofvrij te laten maken i.v.m.
mogelijk brandgevaar. Televisietoestellen en andere apparaten mogen om
diezelfde reden niet in de stand-by stand blijven staan. Bent u slecht ter
been of kunt u niet zelfstandig uw apparatuur uitzetten, dan adviseren wij
u een op afstand bedienbaar stopcontact te kopen.
Oproepsysteem
Op iedere kamer is een servicepost gemonteerd waar onder andere het
oproepsysteem op aangesloten is. Bij de servicepost hoort ook een
halsalarm. Deze krijgt u bij opname. Als u een medewerker nodig heeft,
drukt u op de rode knop van de servicepost of op uw halsalarm. U hoort
dan de stem van de verzorgende die met u contact legt. U kunt gewoon
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spreken. Er zit ook een mogelijkheid om te alarmeren bij uw bed en bij
het toilet. In noodgevallen kan het personeel altijd binnenkomen om u te
helpen.
Onderhoud
Wekelijks maken wij uw appartement schoon. Het toilet wordt vijfmaal per
week schoon gemaakt door HVZ medewerkers. Het is de bedoeling dat u
of uw bezoek zelf de afwas doet. Klein afval kunt u kwijt in de container of
de afvalzak van de verzorging.
Waar moet u zelf voor zorgen
 Toiletartikelen, zeep, doucheschuim, shampoo, tandpasta
 Pedaalemmerzakken
 Waterkoker/Koffiezetapparaat
 Koffie, thee voor u en uw bezoek
 Frisdrank en andere consumpties
Kleine werkzaamheden
Reparaties en kleine werkzaamheden moeten door u zelf of door de
familie gedaan worden. Echte reparaties aan het appartement
(bijvoorbeeld een defecte zonwering) dient u bij de servicebalie te
melden. De reparaties zullen dan door ons worden uitgevoerd.
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Locatie Mastbos
Willem van Oranjelaan 17
4837 AJ Breda
Locatie Molenstaete
Pels Rijckenpark 1
4817 CZ Breda
Locatie Heksenwiel
Heksenwiellaan 2
4823 HA Breda
Contactgegevens deBreedonk
T: +31(0)76 – 565 42 50 (Servicebalie)
T: +31(0)76 – 560 90 09 (Cliënt Service Bureau)
F: +31(0)76 – 560 99 90
E: info@breedonk.nl
www.breedonk.nl
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