
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Brochure- wonen 
Verhuur zorgwoningen  

& service-appartementen 



Woonmogelijkheden Cederhof - Wonen 
 

Cederhof streeft als Kapelse organisatie naar naadloos aaneengesloten  

diensten van welzijn, zorg en wonen. Wij bieden met onze bekwame en  

betrokken medewerkers een bijdrage aan de leefbaarheid van onze gemeente.  

 

Centraal in ons handelen staat het persoonlijk contact en het respect voor een eigen leven.  

Cederhof, heel persoonlijk. 

 

Verzorgd wonen in Kapelle of Wemeldinge 

Cederhof wonen verhuurt in de gemeente Kapelle 144 senioren zorgwoningen  

en 14 luxe serviceappartementen.  

Zo kunt u zelfstandig blijven wonen met de zorg die u nodig heeft.   

Huurders van zorgwoningen en serviceappartementen kunnen gebruik maken van de 

faciliteiten die Cederhof biedt. Maar liefst 52 van deze zorgwoningen staan in directe  

verbinding met Cederhof; bewoners kunnen via een overdekte doorgang onder meer  

het restaurant en de activiteitenruimten bereiken. 

De mogelijkheid bestaat voor familieleden van huurders om tegen een geringe vergoeding  

gebruik te maken van de logeerkamer, gelegen in het complex aan de CD Vereekestraat. 

Reservering en sleutelontvangst regelt u gemakkelijk (tijdens kantoortijden)  

aan de receptie van Cederhof. Ook Park Beukenhof beschikt over een logeerkamer;  

reservering kan aldaar via de Vereniging van Eigenaren (intekenlijst aanwezig bij bar, koffiekamer). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

        Zicht vanuit de patiotuin, gelegen achter  

       complex Bruëlisstraat 107-149, naar De Flat 



 

Diensten Cederhof 

Vanzelfsprekend is het mogelijk om zorg thuis te ontvangen van Cederhof.  

De wijkverpleegkundige kan samen met u (en mantelzorgers) bespreken wat  

de wensen en mogelijkheden zijn. Dit kan middels een financiering door de  

Zorgverzekeringswet (ZVW) of vanuit de overbruggingszorg vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) 

 

U kunt kiezen voor personenalarmering (via Maatje in Zeeland). Welzijn Cederhof  

ondersteunt u bij de aanvraag en voorwaarden; u kiest zelf voor mantelzorgopvolging  

of professionele opvolging door bijvoorbeeld Thuiszorg Cederhof. 

 

Verder ondersteunt Cederhof u bij aanvragen voor huishouding (via de WMO), het deelnemen  

aan activiteiten, bezoeken van de dagverzorging, gebruik maken van Tafeltje Dekje of  

een gezellig etentje in ons restaurant. Belt u gerust naar onze receptie (0113 – 342710);  

zij verwijzen u door naar de juiste plek om het samen met u te bespreken en te organiseren. 

Voor ‘mankementen’ aan de zorgwoningen en de serviceappartementen heeft Cederhof  

een eigen technische dienst, die u bij problemen van technisch aard terzijde kan staan. 

 

Inschrijven 

U kunt zich inschrijven voor de zorgwoningen  

en/of de service appartementen  

door een inschrijvingsformulier volledig in  

te vullen en het inschrijfgeld van € 25,-  

te voldoen (contant of per bank).  

Vervolgens komt u op de wachtlijst  

voor de woning(en) van uw keuze.  

 

Wanneer er een aanbod voor een woning  

gedaan wordt door de wachtlijstbeheerder ‘verhuur’,  

wordt dit gedaan aan de hand van toebedeelde scores.  

U maakt op dat moment kenbaar of u een bezichtiging  

wilt plannen en maakt daarna uw besluit kenbaar. 

 

 

 

 

Alle informatie en plattegronden zijn te vinden op onze website 

www.cederhof.eu/wonen 

  



WONEN  IN  KAPELLE 

 

De Flat - Bruëlisstraat 
Moderne appartementen boven Praktijk Bruëlis 

Het complex "De Flat" bevat 30 zorgwoningen, elk met 2 slaapkamers. Het gebouw bestaat  

uit 5 etages, met op de begane grond de apotheek houdende huisartsenpraktijk Bruëlis.  

De flat is verbonden met Cederhof. Inpandig kunt u Cederhof bereiken en gebruik maken van  

alle faciliteiten. Alle woningen hebben op de begane grond een ruime inpandige berging.  

Huurprijs 
(peildatum 01 juli 2019) 
 

 
€ 676,24 

Servicekosten 
Schoonmaak alg. ruimten 
Energie alg. ruimten 
 

 
€ 22,- 
€ 13,- 
 

Totaal huurprijs & servicekosten  
per maand 

 
€ 711,24 

 

 

 

 

 

 

Plattegrond De Flat - type A 

 

 

 

 

  



Plattegrond De Flat - type B 

 
 

Plattegrond De Flat - type C  

  



Park Beukenhof 
Service-appartementen met uitzicht op de ruime tuin 

In service appartementencomplex Park Beukenhof verhuurt Cederhof 14 luxe  

seniorenappartementen met 1 of 2 slaapkamers. Park Beukenhof is een luxe wooncomplex  

van in totaal 42 appartementen. In de kelder bevinden zich parkeerplaatsen, voor elk appartement  

een afzonderlijke berging en de centrale fietsenstalling.  Ook heeft Park Beukenhof een  

logeerkamer welke door gasten van bewoners van Park Beukenhof gehuurd kan worden.  

Huurprijs 2-kamer app. 
(peildatum 01 juli 2019) 
 
Huurprijs 3-kamer app. 
(peildatum 01 juli 2019) 
 

 
€ 769,50 
 
 
€ 872,10 

Servicekosten (verplicht) 
 
Parkeerplaats (optioneel) 
 
Parkeergarage (optioneel) 
 

€ 110,13 
 
€ 79,22 
 
€ 95,20 

 

Het verbruik van elektriciteit en gas wordt berekend door uw (eigen) energieleverancier.  

Het waterverbruik in het appartement komt voor uw rekening en wordt berekend  

door de Vereniging van Eigenaren.  



Bruëlisstraat nr. 24 - 62 
Gemoedelijk complex tegenover Buurtteam Kapelle & Praktijk Bruëlis 

Het complex Bruelisstraat met de nummers 24 t/m 62 bestaat uit 20 (2-kamer) zorgwoningen. 

Het "oppluslabel" is van toepassing op deze woningen, dat wil zeggen dat ze volledig  

rolstoeltoegankelijk zijn. De bovenwoningen zijn per lift bereikbaar en er is een  

centrale entree én fietsenstalling. 

Huurprijs 
(peildatum 01 juli 2019) 
 
 
 

 
€ 455,00 

Servicekosten 
Schoonmaak alg. ruimten 
Energie alg. ruimten 
Water 
 

 
€ 10,21 
€ 13,75 
€ 13,96 

Totaal huurprijs & servicekosten 
per maand 

 
€ 492,92 

 

 

 

  



Bruëlisstraat nr. 107 – 149  
Zogenoemde ‘inleunwoningen’  verbonden aan Cederhof 

Het complex bestaat uit 22 zorgwoningen (2-kamerwoningen) die verbonden zijn met Cederhof.  

Inpandig kan Cederhof worden bereikt. Het "oppluslabel" is van toepassing op deze woningen,  

dat wil zeggen dat ze volledig rolstoeltoegankelijk zijn.  

De bovenwoningen zijn per lift bereikbaar en er is een centrale entree en fietsenstalling. 

Huurprijs 
(peildatum 01 juli 2019) 
 

 
€ 498,89 

Servicekosten 
Schoonmaak alg. ruimten 
Energie alg. ruimten 
Water 
 

 
€ 14,96 
€ 18,18 
€ 16,48 

Totaal huurprijs & servicekosten  
per maand 

 
€ 548,51 

 

 

  



C.D. Vereekestraat 
Zorgwoningen nabij dorpshuis De Vroone 

Het complex bestaat uit 40 twee-kamer zorgwoningen.  

Het ‘oppluslabel’ is van toepassing op deze woningen, dat wil zeggen dat ze volledig  

rolstoeltoegankelijk zijn. De bovenwoningen zijn per lift bereikbaar en er is een centrale entree, 

fietsenstalling en iedere woning heeft een aparte berging. 

Huurprijs 
(peildatum 01 juli 2019) 
 

 
€ 404,78 

Servicekosten 
Schoonmaak alg. ruimten 
Energie alg. ruimten 
Water 
 

 
€ 10,21 
€ 10,21 
€ 13,33 

Totaal huurprijs & servicekosten  
per maand 

 
€ 438,53 

 

 

 

 

 

 

  



C.D. Vereekeplein 
Gelijkvloerse zorgwoningen met tuintje  

De 16 ‘laagbouwwoningen’ aan het CD Vereekeplein 2 - 32 en de 4 ‘laagbouwwoningen’  

aan de Bruelisstraat 16 – 22 zijn 20 zorgwoningen. Het ‘oppluslabel’ is van toepassing  

op deze woningen, dat wil zeggen dat ze volledig rolstoeltoegankelijk zijn.  

Alle woningen hebben een ruime woonkamer en 2 slaapkamers.  

Elke woning heeft inpandig een berging en daarnaast zijn er nog 2 centrale fietsenstallingen. 

Huurprijs 
(peildatum 01 juli 2019) 
 

 
€ 494,41 

  



WONEN  IN  WEMELDINGE 

 

Spoorlaan 
Een complex met een dorps karakter 

Het complex Spoorlaan met de huisnummers 33 – 55 bestaat uit 12 zorgwoningen  

(2-kamerwoningen). Het ‘oppluslabel’ is van toepassing op de woningen, dat wil zeggen  

dat ze volledig rolstoeltoegankelijk zijn. De bovenwoningen zijn per lift bereikbaar en er  

is naast een centrale entree een centrale fietsenstalling. 

Huurprijs 
(peildatum 01 juli 2019) 
 

 
€ 386,36 

Servicekosten 
Energie alg. ruimten 

 
€ 18,40 
 

Totaal huurprijs & servicekosten  
per maand 

 
€ 404,76 

 

 

 

 

  



 

Cederhof - wonen 
Cederlaan 9 - 4421 BZ Kapelle 

Tel. 0113 – 34 27 10  

info@cederhof.eu       

www.cederhof.eu 

 

mailto:info@cederhof.eu

