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Jazeker, dat kan met 
Wonen met zorg & service. 
Zelfstandig wonen bij Savant met zorg in de nabijheid.

Kan ik 
zelfstandig 
wonen met 
zorg in de 
nabijheid?
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Prettig, sfeervol en modern wonen in een 
woonzorgcentrum. U woont zelfstandig  
en kunt gebruik maken van de zorg en 
diensten op het moment dat u daar 
behoefte aan heeft.
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Wonen met zorg & service

Wilt u zelfstandig blijven wonen en zoekt u 
veiligheid, sociaal contact en professionele 
zorg dichtbij? Dan is  wonen met zorg en 
service in een  woonzorgcentrum van 
Savant Zorg een goede keuze.

Prettig en sfeervol
wonen bij Savant

Voel u thuis!
Bij Savant Zorg vindt u alles wat u nodig heeft voor goede zorg  
en ondersteuning. Passende zorg, smaakvolle maaltijden, leuke 
activiteiten en nog veel meer. Met de professionele, betrouwbare 
zorg van Savant kunt u volop van het leven blijven genieten.  
In deze folder leest u alles over zelfstandig wonen bij Savant.

Over Savant Zorg
Savant Zorg is een  
grote,  gecertificeerde 
 zorgaanbieder in de regio 
Zuidoost-Brabant. Savant 
levert een breed pakket aan 
diensten voor zorg, wonen 
en welzijn. Dit doen we zowel 
bij onze cliënten thuis als  
in onze mooie, moderne 
woonzorgcentra.

Wilt u meer weten over de zorg- en dienstverlening van Savant? 
Kijk op www.savant-zorg.nl of bel 0492 572 000.
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Wonen met zorg & service

Prettig en sfeervol wonen in een ruim, 
 comfortabel, modern huurappartement  
dat van alle gemakken is voorzien. Met zorg 
op maat en service naar uw wens. U kunt 
zelfstandig huren bij Savant. Als u een ZZP- 
indicatie heeft, wordt uw huur vergoed.

Zelfstandig wonen
met zorg & service
Wonen met zorg en servicediensten op maat

U geniet van veiligheid, sociaal contact, professionele zorg en 
 diverse servicediensten. U kunt gebruik maken van zorg op het 
moment dat u daar behoefte aan heeft.

Bovendien is er in onze woonzorgcentra altijd iets te doen.  
Door de vele faciliteiten en activiteiten zijn het gezellige 
ontmoetingsplekken. U voelt zich er snel thuis! 

Woonservicepakket 
Diverse woonservicediensten zijn direct voor u geregeld. Denk aan 
energie, reparaties door onze facilitaire dienst, groenonderhoud 
en gebruik van de gemeenschappelijke ruimten.

Compleet zorg- en welzijnspakket
De zorg die wij bieden bestaat uit persoonlijke verzorging, 
 verpleging en begeleiding. Daarnaast bieden we personen-
alarmering. Uiteraard staan ook alle aanwezige faciliteiten in  
het woonzorgcentrum tot uw beschikking. Zoals het sfeervolle 
 restaurant, de kapper en de pedicure. U ontmoet medebewoners 
en u kunt deelnemen aan diverse activiteiten. De gastvrijheid, de 
betrokken medewerkers en vrijwilligers, ruime  inspraak van 
cliënten en de lekkere maaltijden zijn de  pareltjes in onze zorg.

Extra servicediensten
Als u bij Savant woont kunt u gebruik maken van allerhande  
extra servicediensten. Zoals huishoudelijke hulp of een was- en 
strijkservice. Maar ook hulp bij klusjes, administratie of verhuizen 
behoren tot de mogelijkheden. En nog zoveel meer. We kijken graag 
samen met u wat uw wensen zijn.
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Wilt u meer weten over  
zelfstandig wonen met  
zorg & service van Savant? 
Kijk op www.savant-zorg.nl  
of bel 0492 572 000.
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xxxxx Wonen met zorg & service

Voor iedereen
Bij Savant kunt u wonen   
zoals ú dat wilt. Huren is  
door het gevarieerde woning-
aanbod vrijwel voor iedereen 
mogelijk. Ook als u alleen kunt 
terugvallen op een AOW-
uitkering. Om bij Savant Zorg 
te wonen heeft u geen 
zorgindicatie nodig. Heeft u 
wel een  zorgindicatie of 
zorgvraag, dan krijgt u 
voorrang.

“ Ik  geniet volop van 
de mooie  dingen  
in het  leven.”
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Zelfstandig wonen
in een woonzorgcentrum in uw buurt

•  Savant van Lenthof in Nuenen 
•  Bewoners huren via Savant: te huur met Volledig Pakket 

Thuis 4 of 5 met een PG grondslag.
• Savant Alphonsus in Helmond
• Savant de Ameide in Helmond 
• Savant Rivierenhof in Helmond
 •  Bewoners huren via Woonpartners: zij hebben geen  

woonservicepakket van Savant.
 •  Bewoners huren via Savant: te huur met Volledig Pakket 

Thuis 4 of 5 met een PG grondslag. Huurders van deze  
7 appartementen kunnen gebruik maken van het zorg-  
en servicepakket.

Op pagina 14 vindt u de volledige adresgegevens van de  
woonzorgcentra van Savant.

Wilt u meer weten over zelfstandig wonen met zorg & service  
van Savant? Kijk op www.savant-zorg.nl of bel 0492 572 000.
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Bij Savant Zorg kunt u zelfstandige senioren-
appartementen huren in de  volgende woonzorgcentra:



Ons 
complete
aanbod

Zorg in onze woonzorgcentra

Zorg thuis Ondersteunende diensten

Huishoudelijke ondersteuning
Een helpende hand 
in uw huishouden

Verzorging en verpleging
De beste zorg thuis, 

persoonlijk en vakkundig

Eerstelijns 
verblijf

Aansterken in een 
fi jne omgeving

Wonen met 
zorg en service

Zelfstandig wonen met 
zorg in de nabijheid

Wonen met 
verpleegzorg

Vertrouwd wonen met 
passende zorg

Hulpmiddelen
Handige medische hulp-

middelen snel in huis

Zorgtechnologie
Technologie om uw zelf-

redzaamheid te vergroten

Personenalarmering
Vertrouwde hulp 

dichtbij

Gemaksdiensten
Een uitgebreid aanbod 
van diensten aan huis

Maaltijden
Smaakvolle maaltijden 
bij Savant Zorg of thuis

Welzijns- en 
dagactiviteiten

Waar ontmoeten 
centraal staat

Behandeling thuis
Behandeling en therapie 

bij chronische ziekten

Thuisbegeleiding
Ondersteuning om weer grip 

op uw leven te krijgen
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Wonen met zorg & service

Eindhoven

Helmond

Nuenen

Mierlo
Geldrop

Deurne

Asten

Someren

Laarbeek

Boekel

Veghel

Son

Veldhoven

Heeze

Gemert

Bakel

Ons werkgebied

Asten
Asten, Heusden en Ommel

Deurne
Deurne, Liessel, Vlierden, 
 Neerkant en Helenaveen

Geldrop-Mierlo
Geldrop en Mierlo

Gemert-Bakel
Gemert, Bakel, Elsendorp, 
 Handel, Milheeze, De Mortel 
en De Rips

Helmond
Helmond Binnenstad, 
 Helmond-Noord, 
 Helmond-Oost,
Helmond-West, Stiphout, 
 Brandevoort, ’t Hout, Warande,
Dierdonk en Rijpelberg

Laarbeek
Aarle-Rixtel, Beek en Donk, 
 Lieshout en Mariahout

Nuenen
Nuenen, Nederwetten en 
 Gerwen

Someren
Someren-dorp, Someren-Eind, 
Someren-Heide en Lierop 

U vindt Savant Zorg in onderstaande 
gemeenten en dorpskernen in de regio 
Zuidoost-Brabant.

Bekijk onze woonzorgcentra >
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Wonen met zorg & service
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Onze woonzorgcentra

Savant Sonnehove
Sonnehove 1
5711 HA Someren

Savant de Lisse
Deken Meijerstraat 1
5721 BZ Asten

Savant Hof van Bethanië
Heer van Scherpenzeelweg 9
5731 EG Mierlo

Savant de Eeuwsels
Nieuwveld 85
5702 HW Helmond

Savant Alphonsus
Hoofdstraat 176
5706 AP Helmond

Savant Rivierenhof
Hof Bruheze 16
5704 NP Helmond

Savant van Lenthof
Van Lenthof 2
5671 ET Nuenen
Geen restaurant aanwezig

Savant de Ameide
Ameidepark 8
5701 ZZ Helmond



Wilt u meer informatie?

De medewerkers van de Klantenservice helpen u graag.
Mail naar klantenservice@savant-zorg.nl of bel 0492 572 000. 

Heeft u een acute zorgvraag? 
Dan kunt u 24 uur per dag met ons in contact komen 
via 0492 572 000.
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Postbus 222 
5700 AE Helmond

www.savant-zorg.nl
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Laarbeek
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Son

Veldhoven
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Volg ons op social media
facebook.com/SavantZorg.nl
linkedin.com/SavantZorg


