Zorghotel
Parkflat Stadsfenne
De Parkflat Stadsfenne is een serviceflat aan de rand van
Sneek. Wij bieden ook de service van een Zorghotel.

Bij een ziekte of een ingrijpende behandeling in
en ziekenhuis is het verblijf thuis vaak niet het
meest ideaal. Ondersteuning bij de dagelijkse
verzorging, rust, een comfortabele omgeving,
heerlijk eten en begeleiding door een
professioneel zorgteam is dan geen overbodige
luxe maar heerlijk comfortabel en nodig. Ook
kunt u dat doen als gewone vakantie, terwijl u
zorg nodig hebt. Sneek is wat dat betreft
prachtig.
Als Parkflat Stadsfenne bieden wij als
particulier Zorghotel deze faciliteiten in een
prettige omgeving. Uw partner is ook van harte
welkom. Want onze appartementen zijn ruim.
En u kunt heerlijk genieten van de rust en
herstellen met de aanwezige verzorging.
Overzicht tarieven en mogelijkheden voor vergoedingen in Zorghotel “Parkflat
Stadsfenne”
€ 55,00 per dag
€ 35,00 per dag

Prijs zorghotel, 2 kamer appartement
Idem, 1 kamerappartement , inclusief:
 Linnengoed en handdoeken ( en waskosten hiervan )
 Alarmering
 1 x per week schoonmaak
Extra’s
 Ontbijt/avondbroodmaaltijd
 Warme maaltijd, per persoon
 Dranken strippenkaart
 Thema restaurant
 Table d’ Hôte
Prijs extra huishoudelijke hulp

€ 5,50
€ 10,00
€ 7,50
€ 15,00
€ 17,50
€ 24,50 ( per uur )

Prijs persoonlijke was

€ 9,00

Prijs Taxi ( in Sneek, andere taxi ritten in overleg )

€ 4,50 (enkele rit )

Uw verblijf betaalt u zelf, de geïndiceerde zorg kan worden vergoed, daarover
maken we te voren afspraken met u. Of u neemt uw zorg mee, of de zorg wordt
tijdelijk via ons geïndiceerd en uitgevoerd.

U verblijft in een luxe kamer met
balkon, waar u kunt genieten van de
ondergaande zon. Wij bieden u een
persoonlijke begeleiding aan, die
toegespitst is op uw individuele
behoeften. Tijdens uw verblijf kunt u
genieten van de mooie Friese
vergezichten.

Hoe kunt u dit regelen?
Om er voor te zorgen dat u tijdens uw verblijf alle zorg krijgt die u nodig heeft, zullen
wij vooraf (telefonisch) de wensen en zorgbehoefte met u doornemen. Indien nodig
nemen wij daarna nog contact op met uw eigen zorgverleners om de zorg af te
stemmen. Indicaties die u al heeft kunnen worden meegenomen of voor uw verblijf
worden geregeld.
Wij verwelkomen u graag in
Zorghotel “Parkflat Stadsfenne”
en vertellen u graag meer over
de meren en de waterpoortstad
Sneek.
Een afspraak kunt u maken via
0515-437437 of
info@parkflatsstadsfenne.nl

Wij zijn gevestigd aan de
Dekamalaan 17 te Sneek
Onze website:
www.parkflatstadsfenne.nl

