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Prachtige, luxe zorgappartementen, 

een sfeervolle ontmoetingsruimte  

en goede, persoonlijke verzorging: 

ze vormen dé ingrediënten voor de 

aangename woonsfeer van Buitenhof 

Hattem. 

Buitenhof Hattem is de naam voor het nieuwe zorg-

complex naast huisartsenpraktijk Hof van Blom in 

Hattem. De 22 comfortabele appartementen zijn met 

aandacht ontworpen voor senioren die in alle rust 

en volledig ontzorgd willen genieten van een gemoe-

delijke woonomgeving. Met een appartement in de 

charmante Hanzestad Hattem is het gegarandeerd 

voortreffelijk wonen! 

Wilt u uw woonmogelijkheden in Buitenhof Hattem 

ontdekken? Neem dan contact met mij op voor een  

persoonlijk gesprek. Ik zie ernaar uit u te mogen 

ontmoeten!

BUITENGEWOON  
WONEN MET GOEDE 
ZORG IN BUITENHOF 
HATTEM Buitenhof Hattem is een nieuw, kleinschalig woonzorg-

complex. De luxe zorgappartementen beschikken over 

een ruime woonkamer met keuken, twee slaapkamers, 

een badkamer met inloopdouche, een berging en een 

balkon of terras. Van de zorgprofessionals van Beter 

Thuis Wonen krijgt u de beste zorg: 24 uur per dag! 

• 22 ruime en luxe zorgappartementen 

• De beste zorg en services, 24 uur per dag

• Appartementen van circa 65 m2, ook geschikt 
voor echtparen 

• Aangename woonsfeer in een gemoedelijke 
omgeving 

• Sfeervolle ontmoetingsruimte en diverse 
 activiteiten waar u aan deel kunt nemen

• Fraaie tuin met meerdere terrassen 

Fijn wonen met 
de zorg die u 
nodig heeft

Hattem

H



Bovenstaande plattegrond is een weergave van één van de appartementen. 

De appartementen variëren enigszins in grootte en indeling. 

ALLES WAT U WILT  
WETEN OVER  
BUITENHOF HATTEM

PLATTEGRONDEN

Tweede slaapkamer

Riante woonkamer
met veel daglicht

Ruime berging met 
opstelplaats voor een 

wasmachine

Een fijn terras
of balkon

Een dag in Buitenhof Hattem
Heerlijk de dag starten met een kopje koffie zoals u hem 

graag drinkt. Met de krant op schoot. Daarna een wandelin-

getje in de prachtige omgeving om weer thuis te komen voor 

de heerlijke, vers gekookte, warme maaltijd. ‘s Middags wordt 

er een leuke activiteit georganiseerd en ‘s avonds wordt er 

weer gezellig samen gegeten in de sfeervolle ontmoetings-

ruimte. Gezelligheid, oog voor een ander en persoonlijke 

zorg. Dat is waar Buitenhof Hattem voor staat. Bij Buitenhof 

Hattem vinden we het belangrijk dat we gezamenlijk een 

woonplek creëren die voor u voelt als thuis, een plek die bij uw 

gewoontes en behoeftes aansluit. De zorg en services worden 

daarom aangepast aan de bewoners en niet andersom.

Luxe appartementen 
Verdeeld over twee woonlagen biedt Buitenhof Hattem 

ruimte aan 22 appartementen. De oppervlakte van de appar-

tementen varieert van circa 64 tot 68 vierkante meter. Er is 

daarnaast één groot appartement van 90 vierkanter meter 

(appartement 45). Ieder appartement heeft een terras of 

balkon. Op de begane grond bevindt zich een ruime ontmoe-

tingsruimte voor gezamenlijk gebruik. 

Zorg
Het team van Beter Thuis Wonen biedt het volledig pakket 

aan zorg, zoals dagelijkse lichaamsverzorging, begeleiding en 

in voorkomende gevallen het verstrekken van intensieve zorg. 

Beter Thuis Wonen geeft liefdevolle persoonlijke (medische) 

zorg en aandacht aan mensen met een geheugenproblema-

tiek als mensen met een fysieke beperking of gecombineerde 

zorgvraag. Ons professionele zorgteam bestaat uit des-

kundige en betrokken verzorgende IG en verpleegkundige 

die vanuit een dienstbare instelling u de juiste zorg kunnen 

verlenen. Er wordt een volledig zorgpakket geboden van 

basiszorg, geïndiceerde zorg en particuliere zorg. Voordat 

een bewoner in Buitenhof Hattem komt wonen, wordt gericht 

gekeken welke zorgindicatie van toepassing is. De geindiceerde 

(medische) kosten verlopen via uw zorgverzekeraar of het 

Zorgkantoor. Wanneer u bij ons wilt komen wonen, bekijken 

we graag samen welke zorgkosten voor u van toepassing zijn.

Wonen
Woonzorgcomplex Buitenhof Hattem is gebaseerd op het 

principe ‘scheiden van wonen en zorg’. Dat betekent dat de 

kosten van wonen en de kosten van zorg zijn gescheiden. U 

betaalt als bewoner zelf de huur- en servicekosten. Binnen de 

servicekosten zijn de volgende zaken inbegrepen: onder  

andere onderhoudskosten aan het gebouw en tuin, schoon-

maakkosten van gemeenschappelijke ruimtes, gas, water en 

elektra en aansprakelijkheidsverzekering. Voor Buitenhof 

Hattem zijn er drie residentieel woonpakketten beschikbaar. 

Afhankelijk van de zorgindicatie en de persoonlijke woonwen-

sen van een bewoner wordt er een maatwerk residentieel 

woonpakket samengesteld. 

De family manager bespreekt uw wensen graag en kan u meer 

vertellen over bovenstaande kosten en zaken die wel of niet 

zijn inbegrepen.

Inschrijfprocedure
De inschrijvingen worden op volgorde van zorgindicatie ver-

werkt. Afhankelijk van de wensen in zorgvraag kan gekozen 

worden voor een specifieke toewijzing van de appartementen. 

Hierbij wordt er zoveel mogelijk rekening gehouden met de 

aangegeven wensen en voorkeuren. Voor meer informatie 

over het huren van een appartement kunt u contact opnemen 

met de familymanager.

Zorg met aandacht, 24 uur per dag

Het team van Beter Thuis Wonen is 24 uur per dag  

aanwezig en beschikbaar voor het verlenen van persoonlijke 

zorg waarin aandacht, warmte en betrokkenheid centraal 

staan. De locatie wordt door een locatiemanager geleid; 

u heeft dus één aanspreekpunt. Samen met het team van 

zorgprofessionals biedt de locatiemanager de zorg die past 

bij uw zorgbehoeften en -wensen. Gewoon in uw apparte-

ment, in uw eigen vertrouwde omgeving.

Begane grond Eerste verdieping
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