
Wonen zoals u dat wilt

“Wonen voelt hier 
vertrouwd, vrij en 
toch veilig.”

Zelfstandig wonen bij PZC Dordrecht



Zelfstandig, comfortabel en verzorgd wonen in 
een groene omgeving in Dordrecht?

PZC Dordrecht verhuurt eigentijdse ouderenwoningen in diverse prijsklassen. 
Serviceflats en woonappartementen op mooie groene locaties in de wijken 
Crabbehof en Dubbeldam. 

In onze wooncomplexen woont u 
zelfstandig, comfortabel en veilig. 
Bovendien kunt u volop gebruikmaken  
van de ontmoetingsruimten, 
zorgvoorzieningen en gemaks- en 
servicediensten die in de nabijgelegen 
woonzorgcentra beschikbaar zijn. 

Professionele thuiszorg, service  
en gemaksdiensten
Ons motto ‘Wonen zoals u dat wilt’ wordt 
waargemaakt door onze deskundige 
en betrokken medewerkers. Onze 
coördinator servicediensten is uw eerste 
aanspreekpunt. Zij en de huismeesters 
doen er alles aan om te zorgen dat 
u comfortabel kunt wonen in een 
schone, veilige en goed onderhouden 
woonomgeving. Ontmoeting en contact 

met andere huurders of wijkbewoners 
vinden we net zo belangrijk. En de 
coördinator servicediensten ziet erop 
toe dat de door ons geleverde service- 
en gemaksdiensten voldoen aan uw 
verwachtingen. Heeft u in de toekomst hulp 
of zorg nodig? Dan staan we voor u klaar!

Contact
U kunt ons bellen, e-mailen of de 
Zorgwinkel bezoeken:
Groen van Prinstererweg 38  
3317 SP Dordrecht
(078) 652 88 00  
zorgwinkel@pzcdordrecht.nl



Eigentijdse ouderenwoningen in de wijken 
Crabbehof en Dubbeldam

PZC Dordrecht biedt in Dordrecht een hoogwaardig en samenhangend 
dienstenpakket van wonen, welzijn en zorg. In de directe nabijheid van onze 
zorgcentra verhuren we een variatie aan eigentijdse ouderenwoningen in 
verschillende prijsklassen. Huurtoeslag is vaak mogelijk.  

U kunt kiezen voor: luxe driekamer-
appartementen in een vrijstaand 
woongebouw, een service- of aanleunwoning 
in een hoge of lage galerijflat. De woningen 
zijn gesitueerd in wooncomplexen op 
beeldbepalende groene locaties in de 
wijken Crabbehof en Dubbeldam. Allemaal 
mooie, veilige en zorgvriendelijke locaties 
waar u zich als zelfstandige oudere 
volledig thuis zult voelen. Als huurder 
kunt u gebruikmaken van de binnendoor 
bereikbare faciliteiten zoals koffiecorners, 
gastvrije ontmoetingsruimten, kapsalons, 
winkelvoorzieningen, een wasserette 
en service- en gemaksdiensten zoals 
warme maaltijden geserveerd aan huis of 
onderhouds- en schoonmaakdiensten. En u 
bent van harte welkom in ons restaurant en 
de recreatieruimten waar regelmatig leuke 
activiteiten worden georganiseerd. 

Wij begrijpen dat u graag zelfstandig blijft 
wonen maar weten ook dat ondersteuning 
nodig kan zijn. Wanneer u dat wenst, bieden 
we persoonsalarmering met opvolging, thuis 
of verpleegkundige zorg en eerstelijnszorg 
zoals fysio- of ergotherapie. Vertrekpunt 
voor onze manier van werken is het bieden 
van zingevingsgerichte zorg; zorg en 
dienstverlening primair gericht op dat wat u 
wilt en zinvol vindt. U heeft de regie.

Voor het huren van een woning is het 
niet nodig om ingeschreven te staan 
bij Woonkeus Drechtsteden. Wij zijn 
een onafhankelijke verhuurder. U kunt 
direct contact opnemen met onze 
woonconsulenten.

Inschrijven
Voor meer informatie over de woon- 
vormen, huurbedragen, vergoedingen  
en extra services bent u van harte  
welkom in de Zorgwinkel. Daar kunt u  
zich ook laten inschrijven. U wordt op  
de hoogte gesteld wanneer er een  
woning of appartement vrijkomt.



PZC Dordrecht biedt een keuze aan  
diensten en services

Thuiszorg met en zonder indicatie
Professionele ondersteuning: persoonlijke- en geestelijke 
verzorging. Volop aandacht voor uw persoonlijke wensen.

Huishoudelijke dienstverlening
Was- en strijkservice, wasserette, kleding- en schoenreparatie, 
schoonmaakdiensten, financiële dienstverlening.

Eten en drinken
Restaurant en horecacorner, warme maaltijden thuis 
geserveerd, boodschappendienst.

Klus- en reparatiediensten
Klein onderhoud in huis, computer- en televisieservice, 
rollatoronderhoud.

Ontmoeting en ontspanning
Activiteitenprogramma, bezinningsbijeenkomsten, sport  
en beweging, wellnessruimte, pedicure, kapsalon.



Dubbelmonde

Zelfstandig wonen bij PZC Dordrecht

Galerijwoning met twee kamers

“Je ontmoet altijd wel 
iemand om een praatje 
mee te maken.”
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WOONKAMER

Centraal antennesysteem digitaal € 10,00
Onderhoud groenvoorziening € 1,85
Schoonmaak algemene ruimten, incl. glasbewassing € 14,00
Voorschot stookkosten privé en algemene ruimten € 75,00
Elektra algemene ruimten € 14,25
Huismeester/huurdersonderhoud € 15,25
Alarmopvolging € 15,25
Administratiekosten over de servicekosten € 5,02
Totaal servicekosten € 150,37
Kale huurprijs exclusief elektriciteit en water € 582,42
Totaal huurkosten en servicekosten € 732,79

Galerijwoning met twee kamers

De maatvoering en prijzen van sommige woningtypen kunnen enigszins afwijken.

Kosten:
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Dubbelmonde

Zelfstandig wonen bij PZC Dordrecht

Hoge fl at met drie kamers, Koningstraat

“Boodschappen doe 
ik samen met mijn buurman in 
het winkelcentrum in de buurt.”
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Centraal antennesysteem digitaal € 11,00
Onderhoud groenvoorziening € 1,85
Schoonmaak algemene ruimten, incl. glasbewassing € 13,50
Voorschot stookkosten privé en algemene ruimten € 75,00
Elektra algemene ruimten € 11,00
Huismeester/huurdersonderhoud € 14,00
Alarmopvolging € 15,00
Administratiekosten over de servicekosten € 4,82
Totaal servicekosten € 146,17
Kale huurprijs exclusief elektriciteit en water € 558,04
Totaal huurkosten en servicekosten € 704,21

Hoge fl at met drie kamers, Koningstraat

De maatvoering en prijzen van sommige woningtypen kunnen enigszins afwijken.

Kosten:
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Dubbelmonde

Zelfstandig wonen bij PZC Dordrecht

Hoge fl at met drie kamers, tuinzijde

“Wonen voelt hier 
vertrouwd, vrij 
en toch veilig.”



Centraal antennesysteem digitaal € 11,00
Onderhoud groenvoorziening € 1,85
Schoonmaak algemene ruimten, incl. glasbewassing € 13,50
Voorschot stookkosten privé en algemene ruimten € 75,00
Elektra algemene ruimten € 11,00
Huismeester/huurdersonderhoud € 14,00
Alarmopvolging € 15,00
Administratiekosten over de servicekosten € 4,82
Totaal servicekosten € 146,17
Kale huurprijs exclusief elektriciteit en water € 604,75
Totaal huurkosten en servicekosten € 750,92
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Hoge fl at met drie kamers, tuinzijde

De maatvoering en prijzen van sommige woningtypen kunnen enigszins afwijken.
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Dubbelmonde

Zelfstandig wonen bij PZC Dordrecht

Hoge � at met twee kamers

“Als er iets is, 
staan ze direct 
voor ons klaar.”
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Hoge fl at met twee kamers

Centraal antennesysteem digitaal € 10,00
Onderhoud groenvoorziening € 1,85
Schoonmaak algemene ruimten, incl. glasbewassing € 14,00
Voorschot stookkosten privé en algemene ruimten € 75,00
Elektra algemene ruimten € 15,00
Huismeester/huurdersonderhoud € 14,25
Alarmopvolging € 15,25
Administratiekosten over de servicekosten € 5,02
Totaal servicekosten € 150,37
Kale huurprijs exclusief elektriciteit en water € 472,34
Totaal huurkosten en servicekosten € 622,71

De maatvoering en prijzen van sommige woningtypen kunnen enigszins afwijken.
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Dubbelmonde

Zelfstandig wonen bij PZC Dordrecht

Serviceappartementen type A

“Wonen voelt hier 
vertrouwd, vrij en 

toch veilig.”
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Centraal antennesysteem digitaal € 11,00
Onderhoud groenvoorziening € 1,85
Schoonmaak algemene ruimten, incl. glasbewassing € 25,38
Warmte privéruimten en algemene ruimten € 55,00
Elektra algemene ruimten € 13,50
Huismeester/huurdersonderhoud € 14,00
Alarmopvolging € 15,00
Administratiekosten over de servicekosten € 5,14
Totaal servicekosten € 140,87
Kale huurprijs exclusief elektriciteit en water € 1.057,27
Totaal huurkosten en servicekosten € 1.198,14

Serviceappartementen type A

De maatvoering en prijzen van sommige woningtypen kunnen enigszins afwijken.
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Dubbelmonde

Zelfstandig wonen bij PZC Dordrecht

Serviceappartementen type B

“Wonen voelt hier 
vertrouwd, vrij en 
toch veilig.”
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Centraal antennesysteem digitaal € 1100
Onderhoud groenvoorziening € 1,85
Schoonmaak algemene ruimten, incl. glasbewassing €  50,76
Warmte privéruimten en algemene ruimten € 55,00
Elektra algemene ruimten € 13,50
Huismeester/huurdersonderhoud € 14,00
Alarmopvolging € 15,00
Administratiekosten over de servicekosten € 6,41
Totaal servicekosten € 167,52
Kale huurprijs exclusief elektriciteit en water € 1.269,51
Totaal huurkosten en servicekosten € 1.437,03

Serviceappartementen type B

De maatvoering en prijzen van sommige woningtypen kunnen enigszins afwijken.

Kosten:
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Vijverhof

Zelfstandig wonen bij PZC Dordrecht

Vijverhof
Aanleunwoning type B

“Wonen voelt hier 
vertrouwd, vrij 
en toch veilig.”
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Aanleunwoning type B

Onderhoud groenvoorziening € 2,00
Storingsdienst buiten werktijd w-installaties € 1,13
Ontstoppingsbijdrage en glasfonds € 2,35
Schoonmaak algemene ruimten, incl. glasbewassing € 21,39
Voorschot stookkosten privé en algemene ruimten € 80,00
Elektra algemene ruimten € 9,20
Huismeester/huurdersonderhoud € 14,00
Alarmopvolging € 15,00
Administratiekosten over de servicekosten € 4,85
Totaal servicekosten € 149,92
Huurkosten € 553,04
Totaal huurkosten en servicekosten € 702,96

De maatvoering en prijzen van sommige woningtypen kunnen enigszins afwijken.

Kosten:
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