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Introductie 

'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 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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Tarieven 

De tarieven voor de faciliteiten van Grand Hill Assisted Living Resort zijn opgedeeld in 
vaste kosten, voor wonen en een vaste vergoeding voor additionele diensten. 
Daarnaast kunnen bewoners additionele services inkopen. Alle tarieven zijn exclusief 
OB. In principe zal de huur niet worden belast met OB, zolang deze voor minimaal 1 
jaar wordt aangegaan. Alle overige diensten worden wel belast met OB. 

 

I. Wonen [huur]  

De tarieven voor het wonen (huur) zijn als volgt (per maand). 

 1 persoons 
bewoning 

2 persoons 
bewoning 

2 kamer - 2 badkamer appartement Nafl. 2.375,- Nafl. 2795,- 

2 kamer – 1 badkamer appartement Nafl. 2.095,- Nafl. 2475 ,- 

1 kamer -1 badkamer appartement Nafl. 1.700,- Nafl. 2000 ,- 

 

 

II. Wonen [resortkosten] 

A. Resortkosten  (verplicht) 
 
Ten aanzien voor de navolgende resortkosten wordt een verplichte bijdrage in 
rekening gebracht: 
 

- resort security  
- tuinonderhoud  
- zwembadonderhoud 

 
 Prijs per maand per appartement 
1 persoons bewoning appartement Nafl 450,- 
2 persoons bewoning appartement                            Nafl 538,- 

 
 

A. Energiekosten (verplicht) 
 
Ten aanzien voor de kosten voor water en elektra zal een vast bedrag in rekening 
gebracht worden van Nafl. 200,- per maand. Aan het eind van ieder kalenderjaar 
vindt een verrekening plaats met het daadwerkelijk verbruik. 
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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). 
 

 

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 Curacao Pharmacies 
- toezicht vanuit zorgpost op locatie  
- noodoproepsysteem in elke appartement 

 
 Prijs per maand per appartement 
1 persoons bewoning per appartement Nafl 905,- 
2 persoons bewoning per appartement  Nafl 1081 ,- 
  

 
 
 
 
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. 
 
Warme groeten, 
 
Kristy Niessen 
General manager Grand Hill B.V 
Kristy@grandhillcuracao.com 
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