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Wonen bij 
ViVa! Zorggroep



Wonen bij ViVa! Zorggroep
Elk woonzorgcentrum biedt variatie in 
wonen en leven. Wilt u meer rust of  
meer dynamiek? Wilt u zo lang mogelijk 
zelf standig wonen of liever in een 
bescherm de omgeving uw familie en 
kennissen ontvangen? 
ViVa! Zorggroep biedt een breed 
zorgpakket. Afhankelijk van uw situatie 
bieden wij zowel zorg thuis als zorg met 
verblijf in een woonzorgcentrum of 
verpleeghuis. Welke woonvorm u ook 
kiest, belangrijk is dat u de zorg krijgt die 
bij u past. 
U kunt met al uw wensen op het gebied 
van wonen, zorg en welzijn bij ons 
terecht.

Het woningaanbod 
In de onderstaande woonzorgcentra van 
ViVa! Zorggroep kunt u in aanmerking 
komen voor een huurappartement:

Beverwijk:
	 •  ViVa! Elsanta 
	 •	Huis ter Wijck 
Heemskerk:
	 •  Sint Agnes, Westerheem
	 •  Waterrijck 
Castricum:
	 •  De Boogaert 
	 •	De Santmark 
Limmen:
	 •	De Cameren
Akersloot:
	 •	Strammerzoom
Uitgeest:
	 •	Geesterheem
Heiloo:
	 •	Overkerck 
	 • De Loet 

‘Ik blijf hier wonen tot mijn overlijden, lekker thuis tussen mijn eigen spullen  
en in mijn eigen buurt!’ 

Thuis voelen en thuis zijn. Omringd door vertrouwde mensen, meubilair, geuren en 
kleuren. In een comfortabele en veilige omgeving waarin ruimte is voor invulling 
van uw eigen woon- en leefstijl. U thuis voelen omdat het uw thuis is.  
Dát is wonen bij ViVa! Zorggroep met ondersteuning in de buurt.

Leven in een woonzorgcentrum
De woonzorgcentra zijn zo ingericht dat 
uw privacy gewaarborgd is.  
Zowel bewoners als medewerkers wonen, 
leven en werken naast en met elkaar en 
respecteren elkaars privacy. 
Waar u ook woont, gezamenlijk bewegen, 
zingen, een uurtje biljarten of praten over 
vroeger met medebewoners behoort tot 
de mogelijkheden. 
In een van onze woonzorgcentra, woont u 
veilig én midden in de samenleving.

Wat kost wonen bij ViVa! Zorggroep?
Voor het appartement betaalt u standaard 
huur en woninggebonden bijkomende 
kosten. Er is voldoende woningaanbod 
dat onder de huurtoeslaggrens ligt. 
Aanvullende diensten en zorg kunt u 
daarnaast naar behoefte bij ons afnemen. 
Dit hangt af van uw zorgindicatie en uw 
persoonlijke financiële situatie. 

Meer weten?
ViVa! Zorggroep kan u op weg helpen 
bij het nemen van deze belangrijke 
beslissing.
U kunt contact opnemen met ViVa! 
Zorggroep via het telefoonnummer  
088 995 80 00 en vragen naar de afdeling 
zorgbemiddeling.  
Of mail naar: info@vivazorggroep.nl

Voor meer informatie over alle ViVa! 
Zorggroep locaties kunt u kijken op  
www.vivazorggroep.nl


