Bent u benieuwd naar de huurappartementen
van Erasmus? U bent van harte welkom om te
komen kijken. Dat kan als er een appartement
leeg staat. Dan geven wij u graag een persoonlijke rondleiding, waarin u al uw vragen aan ons
kunt stellen.
Voor een rondleiding of meer informatie kunt
u contact opnemen met onze klantenservice:
(058) 280 30 30 of stuur uw mail naar:
klantenservice@znb.nl.

Veilig wonen
Als bewoner van Erasmus bent u gesteld op uw
privacy en wilt u graag zelfstandig blijven wonen,
maar wel met de zekerheid dat zorg altijd dichtbij
is, mocht het nodig zijn. Een abonnement op het
alarmeringssysteem garandeert dit: 24 uur per dag,
7 dagen per week is er personeel aanwezig.
Via het alarmeringssysteem zijn zij altijd oproepbaar. Bovendien beschikt uw appartement over een
intercomsysteem, waarmee bezoek zich bij u kan
melden. Zo weet u altijd wie er voor uw deur staat.
Wel zo veilig.

Dit houdt in dat u direct een melding van ons krijgt
zodra er een appartement beschikbaar voor u is.
Wilt u zich al wel inschrijven maar wilt u nog niet
direct verhuizen? Dan schrijft u zich in als passief
woningzoekende. U vermeldt zelf de datum/jaar
wanneer we u een appartement mogen aanbieden.

Actuele informatie
Kijk voor actuele huurprijzen en meer
uitgebreide informatie over huren bij Erasmus
op www.noorderbreedteinfo.nl/erasmus.

Voor wie is Erasmus?
De appartementen in Erasmus zijn bedoeld
voor mensen vanaf 55 jaar. Iedereen mag zich
inschrijven voor deze woningen, maar u komt
pas in aanmerking voor een appartement op het
moment dat u 55 jaar of ouder bent. U kunt dus
niet met uw thuiswonende jongeren of kinderen
bij Erasmus komen wonen.

Inschrijven
U kunt zich bij Erasmus op twee manieren inschrijven als woningzoekende. Wilt u het liefst
zo snel mogelijk in aanmerking komen voor een
appartement? Dan kiest u voor actief inschrijven.

Erasmus
Hempenserweg 29
8935 BD Leeuwarden
(058) 280 30 30

klantenservice@znb.nl
www.erasmusleeuwarden.nl

Comfortabel
huurappartement met
zorg binnen handbereik

Volg ons op Facebook:
facebook.com/noorderbreedte.erasmus
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Comfortabel
en vertrouwd
in Erasmus

“ONS APPARTEMENT GEEFT
ONS VRIJHEID
TERWIJL EXTRA
ZORG DICHTBIJ
IS. DAT IS EEN
PRETTIG GEVOEL.”

Van alle gemakken voor zien

U bent op zoek naar een comfortabel appartement waar u veilig kunt
wonen met zorg dicht in de buurt. Een gelijkvloerse woning met volop
gemak en ruimte. Een plek waar u zelfstandig woont, maar ook gebruik
kunt maken van onze diensten. Wat uw reden ook is, u bent van harte
welkom in Erasmus.

Erasmus heeft 143 mooie 3- of 4-kamer-huurappartementen, die zijn verdeeld over twee
gebouwen: De Slauerhoff Slinger en de Nynke van
Hichtum-toren. De appartementen variëren van 70
m² tot ruim 100 m² en hebben goede voorzieningen
om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen.
De woningen beschikken over een:
• appartement zonder drempels, met brede
looppaden en deuren voor een scootmobiel;
• ruime woonkamer;
• eigen keuken;
• twee of drie slaapkamers;
• bijkeuken met aansluiting voor de wasmachine;

• ruime badkamer;
• eigen balkon of serre;
• intercomsysteem, waarmee u precies kunt zien en
horen wie er voor uw deur staat;
• alarmeringssysteem, waarmee u bij nood de hulp
van de thuiszorg kunt oproepen;
• toegang tot liften, die ook geschikt zijn voor een
scootmobiel.
In de kelders van het Slingergebouw en het
Torengebouw zijn parkeerplaatsen die u op naam
kunt huren. Uw bezoek kan parkeren op het terrein.
Ook zijn er bergingen voor opslag te huur, dat kan
ook tijdelijk. Bijvoorbeeld rond de verhuizing,
zodat u in alle rust kunt uitzoeken wat u wilt
houden of wilt weg doen.

Geniet volop van onze prachtige tuin
Een appartement is ideaal wanneer het onderhoud
van uw eigen tuin te zwaar voor u wordt.
Toch wilt u misschien nog graag genieten van
alle kleurenpracht van bloemen en planten om u
heen. Vandaar dat Erasmus een schitterende tuin
heeft, waar u het hele jaar door kunt wandelen of
koffiedrinken om te genieten van ieder seizoen.

Lekkere trek in de brasserie
Woonzorgcentrum Erasmus is in 2015 feestelijk
geopend. Het moderne zorgcentrum staat in
de wijk Aldlân in Leeuwarden. Erasmus ligt op
steenworpafstand van het Medisch Centrum
Leeuwarden en ook het winkelcentrum Nijlân
is vlakbij. Ideaal wanneer u boodschappen wilt
doen of een kop koffie gaat drinken in de buurt.
Daarvoor hoeft u overigens de deur niet uit,
want ook Erasmus beschikt over een gezellige
brasserie, kapper en pedicure. Het woonzorgcentrum is opgezet als sfeervol dorp met alle
faciliteiten binnen handbereik.

Dicht bij uw partner
Woont uw partner in Erasmus? Dan is een eigen
huurappartement voor u een mooie oplossing,
op loopafstand van uw partner. Zo kunt u iedere
dag bij uw partner op bezoek zonder dat u daarvoor
de deur uit hoeft.

U heeft zelf de regie
Wanneer u komt wonen in Erasmus verandert alleen
uw adres. Verder bepaalt u nog steeds zelf hoe uw
dag eruit ziet: wanneer u opstaat, wat u wilt eten
en hoe u de was draait. Wat dat betreft verschilt uw
appartement in niets van een ‘gewoon’ appartement.
Met als grote pluspunt uiteraard dat u bij Erasmus
alle zorg en gemakken in huis hebt wanneer dat
nodig is.

Zorg binnen handbereik
Want kiest u voor een huurappartement in
Erasmus, dan is de zorg binnen handbereik.
Zorg die we afstemmen op uw wensen. Wilt u
graag ondersteuning bij het aantrekken van uw
kousen, het douchen of aan- en uitkleden?
Dan staan de thuiszorgmedewerkers van Erasmus
voor u klaar. Heeft u meer specialistische zorg
nodig om zelfstandig te kunnen blijven wonen?
Geen enkel probleem. En ook wanneer u (nog)
geen behoefte heeft aan onze hulp, bent u van
harte welkom in Erasmus.

‘IK HEB HIER HEERLIJK
DE RUST EN DE RUIMTE.’

Heeft u visite en wilt u een kop koffie drinken in
de buurt? Kom dan naar de gezellige brasserie van
Erasmus. Iedere dag staan de medewerkers voor u
klaar met koffie met gebak, een gezonde lunch of
een warme maaltijd.

Wat is er te doen in Erasmus?
U kunt aan diverse activiteiten meedoen.
Denk bijvoorbeeld aan een voorstelling of
een fotopresentatie in de grote zaal van
Erasmus. En wat dacht u van een spelletje
rummikub, een kaartje leggen of een
partijtje bridge spelen? En ook voor een
bezoek aan de kapper, de pedicure of de
bibliotheek hoeft u de deur niet uit.

‘’ER IS ALTIJD
VAN ALLES
TE DOEN IN
ERASMUS.’’

‘’IK VIND HET
GEZELLIG HIER.’’

Elke maand verschijnt er een nieuwsbrief
waarin we u een overzicht geven van
wat er te doen is. Dit kunt lezen op
www.noorderbreedteinfo.nl/erasmus.

