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DAGBESTEDING (ACTIVITEITEN) 

Onze activiteiten hebben veel voordelen voor ouderen.   

Denk aan: een versterkt immuunsysteem, een betere lichamelijke gezondheid 

en het behouden van een goede emotionele gezondheid.  

In contact blijven met anderen geeft ouderen een gevoel van doelgerichtheid 

en een echt gevoel van verbondenheid. Het probleem met veel ouderen is dat 

ze zich eenzaam voelen en zichzelf isoleren waardoor depressie kan ontstaan.  

Dit is de  meest voorkomende ziekte onder ouderen. Daarom is het belangrijk 

om hun dagen te vullen met zinvolle activiteiten.  Grand Hill kan u hierbij helpen.  

 

Dit is een overzicht van onze abonnementen: 

 

Membership 1 X week Naf. 392,- 

Membership 2 X week Naf. 767,- 

Membership 3 X week  Naf. 1146,- 

Membership 4 X week  Naf. 1505,- 

membership 5 X week  Naf. 1815,- 

membership 6 X week (new) Naf. 2125,-  

 

Inschrijfgeld: Naf. 35,- 

Losse dag: Naf. 125,-  

Proefweeek: Naf. 475,- 
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SHORT STAY (TIJDELIJKE VERBLIJF BIJ GRAND HILL) 

Wat zijn de voordelen van een kort ‘SHORT STAY’ voor senioren? 

Een kort verblijf kan op de volgende manieren van onschatbare waarde zijn 

voor senioren. 

Een veilige plek voor senioren tijdens een werkreis 

Soms vereist het werk een reis naar het buitenland. Waar laat je de ouderen 

dan? U wilt familieleden of vrienden niet tot last zijn. U hebt een veilige plek 

nodig waar uw oudere zo goed mogelijk wordt verzorgd. En deze veilige haven 

is een zorgzame Short Stay bij Grand Hill. 

Een mini-vakantie voor senioren 

Hoe lang kunnen senioren aan huis gekluisterd blijven? Ook zij hebben een 

verandering van plaats nodig om zich op te frissen. Geef hen deze mini-

vakantie door een kort verblijf bij Grand Hill te regelen. 

Een kort verblijf bij Grand Hill kan leuk zijn. Ten eerste zijn senioren in het 

gezelschap van ouderen uit hun eigen leeftijdsgroep. Dit geeft hen de kans om 

sociaal te interageren met gelijkgestemde vrienden. Daarnaast worden er veel 

recreatieve activiteiten georganiseerd.  

Short Stay  Tarief per 24 uur 

Maandag t/m Vrijdag (vanaf 1 x 24 uur mogelijk) Naf. 336,50 

 Tarief per weekend 48 uur 

Weekend (als pakket) Naf. 1627,50 

 
 

RESPIJTZORG AAN HUIS (POST OPERATIEVE ZORG)  

Profiteer van de voordelen van postoperatieve zorg - Senioren worden vaak ziek 

door ouderdom en moeten dan een operatie ondergaan. Dit kan de beste 

optie zijn, maar het kan traumatisch zijn voor hen. Ouderen hebben tedere en 

meelevende zorg nodig om volledig te herstellen na een operatie.  

Respijtzorg  Tarief per uur 

Maandag t/m Zaterdag  Naf. 22,50  

Zondag 150% Naf. 33,75 

Feestdagen 200% Naf. 45,- 
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RESORT (WONEN) 

'Een verhuizing naar Grand Hill Resort, is een verhuizing naar zorgeloos wonen' 

Onze toegewijde zorgverleners verwennen onze bewoners dagelijks en zorgen 

ervoor dat ze veilig zijn.  

Ons Grand Hill Resort is meer dan een resort, het is een gemeenschap!  

De appartementen worden verhuurd aan senioren die graag in een beschermde 

omgeving wensen te wonen. Naast bewaking zal het resort ook zorg & toezicht 

door professionele verzorgers bieden vanuit een zorgpost op het terrein. Grand 

Hill Assisted Living Resort zal ook beschikken over voldoende parkeerplaatsen 

voor de bewoners.  

Daarnaast is het voor de bewoners ook mogelijk om gebruik te maken van 

additionele diensten, zoals begeleiding bij dagelijkse bezigheden [denk aan het 

assisteren bij het aantrekken van steunkousen] en sociale activiteiten in het Grand 

Hill Activiteiten Centrum.  

 

Als bewoner woont u zelfstandig, maar bent u nooit meer echt alleen! 

 

Wij danken u voor uw vertrouwen en wellicht tot ziens! 

 

Kristy S. Niessen 

General Manager   
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Resort Tarieven 

 

I. Wonen [huur]  

*De tarieven voor het wonen (huur) zijn als volgt (per maand) op basis van 1 

persoonsbewoning. Voor twee personen graag offerte aanvragen.  

2 kamer - 2 badkamer appartement Nafl. 2.505,- 

2 kamer – 1 badkamer appartement Nafl. 2.210,- 

1 kamer -1 badkamer appartement Nafl. 1.795,- 

 

II. Wonen [resortkosten] 

A. Resortkosten  (verplicht) 

 

Ten aanzien voor de navolgende resortkosten wordt een verplichte bijdrage in 

rekening gebracht: 

 

- Resort security  

- Tuinonderhoud  

- Zwembadonderhoud 

 

 

resortkosten Nafl. 475,- 

 

 

A. Energiekosten (verplicht) 

 

Ten aanzien voor de kosten voor water en elektra zal een vast bedrag in 

rekening gebracht worden van Nafl. 225,- per maand. Aan het eind van ieder 

kalenderjaar vindt een verrekening plaats met het daadwerkelijk verbruik. 

 

Bij structurele overschrijding van het energiegebruik gedurende het jaar zal in 

overleg eerder een aanpassing van het vaste maandelijkse bedrag 

plaatsvinden. 

 

Bij aanvang van het huurcontract dient een borgsom ter hoogte van twee 

maanden vooruit te worden betaald (huur, resortkosten en energiekosten). 
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IV. Resort Service pakket [servicekosten] 

B. Servicekosten (verplicht) 

 

Ten aanzien voor de navolgende servicekosten wordt een verplichte bijdrage in 

rekening gebracht: 

 

- housekeeping 2 keer per week     

- medicatiebeheer, geleverd door  

- zorg & toezicht vanuit zorgpost op locatie  

- noodoproepsysteem in elke appartement 

 

servicekosten Nafl. 958,- 

 

 

Wij hopen u snel te mogen ontvangen voor een intakegesprek, waarbij wij 

kennis kunnen maken en eventuele vragen kunnen beantwoorden.  

Bel gerust +5999 840-1156 voor het plannen van dit intakegesprek. 

 

ONZE PARTNERS 

Bent u opzoek naar diensten voor ouderen? Wij adviseren de volgende 

partners; 

 

Botika di Servisio – medicatie bestellen via whatsapp +5999 5272545 

Cynthia Buntenbruch – fysiotherapie/ aquatherapie +5999 5106555 

Carin Cares – medische thuiszorg/ medical alarm +5999 7676130 

Lab de Med – laboratorium diensten +5999 7361030 

Pro foot – medisch pedicure + 5999 6918008 

Consulting Niessen – advies en coaching voor ouderen en hun familieleden + 5999 6878757 

 


