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De Schalm

Goes

Goes, het vriendelijke bruisende hart van Zeeland, ligt centraal
in de provincie, met uitstekende verbindingen naar Rotterdam,
Middelburg, maar ook Gent, Brugge en Antwerpen. Naast
haar prachtige zichtbare historie in het centrum, zoals de
vesten, de haven en monumentale panden, heeft Goes ook
veel natuurschoon te bieden. De Zak van Zuid-Beveland op
fietsafstand, maar ook de Oosterschelde, Westerschelde en het
Veerse Meer liggen in de directe omgeving.

Het historische centrum van Goes biedt u naast de sterk aanwezige
cultuur en middenstand ook de charme van uitstekende restaurants,
vele café's en intieme eetgelegenheden. Goes biedt aan vele
dynamische bedrijven onderdak. Historie kan samengaan met
economie en ontwikkeling. En te midden van die levendige
afwisseling treft u het rijk geschakeerde openbaar groen wat de stad
tot een leefbaar geheel maakt. Een uitdaging voor de wandelaar of
romantische genieter. Vergeet daarbij niet de openbare voorzieningen,
het prachtige zwembad, de schouwburg en de uitgestrekte golfbaan.

Een van de markantste plekken in Goes is de oude watertoren.
Hiernaast ligt Serviceflat De Schakel en daar schuin achter ligt
De Schalm. Deze plaats is echt uniek.

De Schalm heeft gezellige 2-kamer appartementen van 61 m2, op de begane
grond hebben deze de beschikking over een kleine tuin en op de 1e en 2e

verdieping een balkon. De appartementen hebben een eigen meterkast,
cv ketel en wasmachine aansluiting. Alle appartementen worden voorzien
van een nieuwe keuken. Bij de appartementen hoort een berging en een
fietsenstalling voor algemeen gebruik, waar u ook uw fiets kunt opladen.
De huur zal (afhankelijk van het appartement) rond de € 720,00 zijn. Er is
parkeergelegenheid rond De Schakel en De Schalm , maar u kunt ook een
garage huren.

In De Schalm kunt u zelfstandig , comfortabel en veilig wonen . In uw eigen
woonomgeving, maar wel met alle service en faciliteiten die Serviceflat De
Schakel te bieden heeft!

Het wonen in een serviceflat biedt grote voordelen en hoewel uw privacy
centraal staat is ook uw veiligheid van groot belang. De centrale informatiebalie
is elke dag bemand van 08:00 uur
tot 20:00 uur en een uitgebreid
veiligheidssysteem waakt dag en nacht
over uw veiligheid . Mochten er zich
calamiteiten voordoen, dan is de eerste
hulp altijd beschikbaar. Met andere
woorden : u woont geheel zelfstandig,
maar mocht u gebruik willen maken van
meer service en dienstverlening dan
kan dat.



Hoe u woont en leeft bepaalt u zelf.
Binnen het pakket van voorzieningen is
er onder andere een winkel, een kapper,
schoonheidsspecialiste, pedicure en
een fysiotherapeut, waar u als bewoner

gebruik van kunt maken. Wij beschikken
over een ruime recreatiezaal , serre, terras en bibliotheek, die u de

ontspanning bieden die u zelf wenst. Wilt u dat er een maaltijd wordt bezorgd ,
dan wordt dat voor u geregeld. Wilt u een verjaardag vieren, de recreatiezaal of
serre staan u ter beschikking.

Vrienden of familie op bezoek, maar slaapplaats tekort? In Serviceflat De
Schakel zijn er 3 logeerkamers beschikbaar, zodat een gezellige avond met
vrienden of familie niet vroegtijdig of abrupt hoeft te worden afgebroken.

Wonen en leven is ook actief zijn. De Schakel staat bekend om de vele
activiteiten en het open , gezellige karakter waar u als Schalm bewoner ook
gebruik van kan maken . Het hoeft niet, het mag natuurlijk wel. Gewoon een
kwestie van kiezen .

Servicekosten

De servicekosten die worden doorberekend aan de bewoners omvatten de
volgende kosten : afvoer huisvuil, glazen wassen, kleine klusjes huismeester,
inventaris algemene ruimten, tuinonderhoud en de bezetting van de 12-uurs
receptie . De servicekosten van De Schalm zullen circa € 250,00 bedragen.

Losse bestedingen

De facultatieve bestedingen als gebruik van de logeerkamer en assistentie
van technische dienst, worden apart in rekening gebracht. Deze kosten

worden op de maandelijkse nota vermeld.

Meer informatie? www.deschalmgoes.nl
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