
SeniorenPunt is een samenwerking tussen 
initiatiefnemers Wooninc. en Vitalis WoonZorg 
Groep en woningcorporaties Woonbedrijf en ‘thuis.  
Samen hebben we alle kennis in huis, versimpelen 
we processen en bemiddelen we in ruim 9.500 
seniorenwoningen en zorgwoningen. 

Bij SeniorenPunt is iedereen welkom. Senioren, 
naasten, doorverwijzers en mantelzorgers. We zijn 
er voor u. Voor een korte vraag tot een persoonlijk 
adviestraject. Bel ons gerust, loop eens binnen of 
maak een afspraak.

We zijn er van maandag tot en met donderdag van 
9:00 uur tot 17:00 uur en vrijdag van 9:00 uur tot 
13:00 uur.

Bezoek of bel ons
040 220 22 02    info@seniorenpunt.nl
Winston Churchilllaan 83    5623 KW Eindhoven
www.seniorenpunt.nl

De weg 
vinden in 
wonen, zorg 
en welzijn. 

Wij maken 
het helder. 

Een initiatief van: In partnerschap met:

Wie we zijn



Met ons uitgebreide aanbod bieden wij in regio Eindhoven 
voor iedere situatie een fijne woon- en/of zorgoplossing. 
Een oplossing die past bij elke levensfase of zorgvraag. 
Van sociale huur tot het luxere residentiële wonen en van 
zelfstandig wonen zonder of met beperkte zorg tot volledig 
verpleegd wonen. We bieden vijf woon(zorg)vormen.

Woonvormen

Basis

Residentieel

Compleet

Extra

Intensieve 
Zorg

Gelijkvloerse levensloopbestendige woning 
met vaak bredere doorgang en een ruimere 
doucheruimte. Etagewoningen zijn altijd per lift 
bereikbaar. 

Luxere en grotere gelijkvloerse woning in 
woongebouw waar zorgpartner zorg verleent. 
Standaard biedt een residentie diverse 
veiligheidsvoorzieningen en een restaurant.

Gelijkvloerse woning in woongebouw waar 
zorgpartner actief is. Het woongebouw biedt 
faciliteiten zoals activiteitenprogramma, 
veiligheidsvoorzieningen, restaurant, winkeltje 
en kapper. 

Gelijkvloerse woning in woongebouw met 
ontmoetingsruimte, activiteitenprogramma en 
veiligheidsvoorzieningen in en om het gebouw.

Gelijkvloerse zorgwoning van Vitalis Woonzorg 
Groep met 24 uur per dag zorg in de nabijheid 
of permanent toezicht.



Wanneer u ouder wordt en 
een andere woning zoekt of 
zorg nodig heeft, dan kan 
het best een uitdaging zijn 
om uw weg te vinden in het 
woud van wetten, regels en 
mogelijkheden. SeniorenPunt 
gelooft dat dat anders kan. 
Duidelijker, efficiënter en vooral 
persoonlijker. Wij bieden één 
aanspreekpunt voor heldere 
informatie, advies op maat en 
persoonlijke bemiddeling. 

Wij geloven in een persoonlijke 
aanpak. U kent uw wensen en 
behoeften natuurlijk het beste. 
Die vormen ons vertrekpunt 
voor een onafhankelijk advies. 
Als een oplossing niet meteen 
voorhanden is, denken we 
mee in alternatieven. Wij zijn 
betrokken en zetten altijd dat 
stapje extra. Zodat u een thuis 
vindt dat écht bij u past.  

Hoe we 
helpen

Heldere informatie
Helder maken van mogelijkheden 

in Eindhoven en omgeving voor 
wat betreft wonen, zorg en welzijn

Advies op maat
Uw wensen en behoeften staan 
voorop voor een nieuw thuis dat 

echt bij u past

Persoonlijke bemiddeling
Wij zorgen voor de overeenkomst 
met Wooninc., Vitalis WoonZorg 

Groep, Woonbedrijf of ‘thuis

Waarmee 
we helpen


