
Huren bij
Gouwzee

Veilig en verzorgd wonen 
in Volendam 



De appartementen
Er zijn negen vrije sector appartementen. Voor het 
huren van een appartement geldt (meestal) een 
minimaal maandinkomen dat gelijk is aan vier maal 
de bruto huurprijs. Bij deze appartementen komt u 
niet in aanmerking voor huurtoeslag.
Er zijn twee woonlagen en de oppervlaktes van 
de appartementen variëren van 66 m2 tot en met 
120 m2. Op het inlegvel staan de verschillende 
woningplattegronden afgebeeld.

Inrichting en voorzieningen
Alle appartementen zijn voorzien van een 
keukenblok, inclusief combimagnetron, koelkast, 
elektrische kookplaat, afzuigkap en vaatwasser. De 
ruime badkamer met brede deuren maakt deze 
woningen geschikt voor het verlenen van zorg. Alle 
ramen zijn zogenoemde kiep-kantelramen. Op de 
begane grond is een berging voor het stallen van bv. 
uw fiets of scootmobiel. In uw appartement kunt u 
gebruik maken van personenalarmering. Hiermee 
kunt u 24 uur per dag zo nodig een beroep doen 
op de zorg. Een veilig gevoel! Raadpleeg voor het 

actuele tarief daarvoor de website van De Zorgcirkel 
onder ‘services’.

Energie
Uw appartement heeft een tussenmeter voor 
elektra, verwarming en water. U hoeft dus 
geen energiecontract af te sluiten bij een 
energieleverancier (voor gas en elektra) en  PWN 
(voor water).

Huurprijs en servicekosten
Voor de actuele hoogte van de huur en de 
servicekosten kunt u de bijlage van deze folder 
raadplegen. De servicekosten zijn inclusief de kosten 
voor verwarming, elektra en water. Dit bedrag is een 
voorschot en wordt jaarlijks met u afgerekend.

Overige kosten
Naast de huur betaalt u de van toepassing 
zijnde reguliere gemeentelijke belastingen 
en de gebruikelijke heffingen van het 
Hoogheemraadschap. De actuele bedragen vindt u 
op de website van de gemeente Edam-Volendam.

Luxe huurappartementen ‘Gouwzee’ aan de Dijk
De negen huurappartementen aan het Noordeinde hebben een prachtig 

uitzicht over de Gouwzee. U woont er in de buurt van de haven, 

restaurants en winkels! Onze huurappartementen hebben een diversiteit 

aan oppervlaktes, indelingen en prijsklassen en zijn speciaal voor ouderen 

met een zorgindicatie, afgegeven door het CIZ (Centrum Indicatiestelling 

Zorg). Zorg is altijd binnen handbereik. 

‘Gouwzee’ maakt onderdeel uit van het woonzorgcentrum Zorgcirkel 

Sint Nicolaashof met vele faciliteiten waar u, tegen vergoeding, gebruik 

van kunt maken. 



De voordelen van wonen bij De Zorgcirkel
De Zorgcirkel is specialist in zorg voor oude-
ren. Daarvoor is alle kennis in huis. Huren bij De 
Zorgcirkel betekent daarom veilig wonen, mensen 
kunnen ontmoeten en zorg, behandeling en services 
altijd binnen handbereik.

Services
De door De Zorgcirkel aangeboden services maken u 
het leven gemakkelijker. U kunt bijvoorbeeld kiezen 
voor huishoudelijke hulp of personenalarmering. 
Maar ook voor thuiszorg en administratieve 
ondersteuning kunt u bij De Zorgcirkel terecht. 
En natuurlijk kunt u deelnemen aan de vele 
welzijnsactiviteiten die elke maand worden 
aangeboden in en vanuit woonzorgcentrum Sint 
Nicolaashof. De tarieven hiervoor vindt u op de 
website van De Zorgcirkel onder ‘services’.

Volledig Pakket Thuis
Om voor een woning in aanmerking te kunnen 
komen heeft u een indicatie voor ‘zorg met verblijf’ 
nodig: een zogenaamd zorgzwaartepakket. Omdat 
u zelfstandig blijft wonen, zet u de indicatie in de 
thuissituatie in door middel van een VPT  (Volle-
dig Pakket Thuis). Dat betekent dat De Zorgcirkel 
(desgewenst) uw maaltijden verzorgt, huishoudelijke 
hulp biedt en dat u 24 uur per dag een beroep kunt 
doen op de zorgverlening van De Zorgcirkel. En u 
huurt een woning in een prettige en veilige omge-
ving. De zorgconsulent van het Bemiddelingsbureau 
of de wijkverpleegkundige van De Zorgcirkel kan u 
hier alle informatie over geven.

Eten, drinken en ontmoeten
U kunt de warme maaltijd in uw appartement 
gebruiken of in het  gezellige seniorenrestaurant 
‘De Botter’ in  Sint Nicolaashof. Hier komt u veel 
medebewoners tegen, al dan niet met hun bezoek, 
en mensen uit de wijk.

 24 uur
per dag een 
beroep op

zorgverlening



Informatie
Voor informatie over wonen, zorg en services neemt u contact op 
met  Zorgcirkel Klantenservice T 088 55 99 500. Of kijk op onze 
website.

Zorgcirkel Gouwzee
Sint Nicolaashof 1
1131 GT Volendam
T 088 55 92 200

Zorgcirkel bemiddelingsbureau verhuur
T 088 55 99 777
consulent.verhuur@zorgcirkel.nl

Zorgcirkel klantenservice
T 088 55 99 500
E klantenservice@zorgcirkel.nl

www.zorgcirkel.nl
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Hulp thuis
Wilt u met hulp 
zelfstandig thuis blijven 
wonen? Schakel dan 
Zorgcirkel Thuiszorg 
in. Onze medewerkers 
helpen u dan waar 
nodig. Bijvoorbeeld met 
douchen of steunkousen 
aantrekken. Wij bieden 
ook huishoudelijke hulp 
en dagbesteding aan. Via 
onze personenalarmering 
staan wij 24 uur per dag 
voor u klaar. 
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