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Wilt u ook prettig blijven wonen in uw vertrouwde huis?
Wonen met Gemak biedt hierbij ondersteuning. Deskundige
vrijwilligers én professionals staan klaar om u te adviseren over
comfortverbetering, veilig wonen en woningaanpassing.
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Advies aan huis
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U kunt bij u thuis een Woonscan laten uitvoeren. Een
woonadviseur loopt met u door uw woning om advies te geven.
Deze kijkt samen met u waar zich eventuele obstakels in en om
uw huis bevinden en wat u kunt doen om deze aan te pakken.

U kunt bij u thuis een Woonscan laten uitvoeren. Een
woonadviseur loopt met u door uw woning om advies te geven.
Deze kijkt samen met u waar zich eventuele obstakels in en om
uw huis bevinden en wat u kunt doen om deze aan te pakken.

U krijgt een verslag waarin u alles nog eens rustig kunt nalezen en
allerlei tips en voorbeelden staan.
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Wanneer u dat wenst kan Wonen met Gemak u ondersteunen bij
de uitvoering van maatregelen of u hiervoor in contact brengen
met betrouwbare bedrijven uit de omgeving.
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Wilt u een Woonscan of advies? Vul dan de antwoordkaart in!
(geen postzegel nodig)
Informatie: 06 839 66 100
servicepunt@wonenmetgemak.nl
www.wonenmetgemak.nl
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