
Contactgegevens 
 
Wilt u meer informatie over onze locatie in Bosch en Duin?
Locatiemanager Maja van der Burg staat u graag te woord.

Sparrenheuvel 
Baarnseweg 18
3735 MG Bosch en Duin
030 - 22 55 080
sparrenheuvel@saamborgh.nl 

lock 24 uur per dag zorg

HOME Huurprijs vanaf € 3.000,-

LEAF Grote tuin rondom

user-plus Echtparen welkom

www.saamborgh.nl

Sparrenheuvel 
       in Bosch en Duin

Hier staan we iedere dag opnieuw  
stil bij de dingen die het dagelijks leven  
tot een mooi leven maken

Bij ons vindt iedere zorgbehoevende oudere een nieuw thuis. 
Een huis waar het draait om oprechte aandacht en uzelf  
kunnen zijn. Een plek om u prettig te voelen, met uw eigen 
vertrouwde meubels om u heen. Een plek waar ook echtparen 
van harte welkom zijn.

Maja van der Burg 
m.vanderburg@saamborgh.nl



Gelegen in het bosrijke Bosch en Duin ligt Villa Sparrenheuvel.  
Een kleinschalige woonzorglocatie waar ouderen met een zorgvraag 
heerlijk kunnen wonen. De villa telt 12 appartementen en wordt  
omringt door een grote groene tuin. 

Een prachtige locatie waar u een volledig zelfstandig appartement huurt 
mét het veilige idee van 24-uurszorg door het afsluiten van een zorg- en 
dienstenovereenkomst met Saamborgh. 

Een plek waar u zich terug kunt trekken in uw eigen appartement of 
mee kunt doen aan gezamenlijke activiteiten op precies de manier die 
u wenst. Vanzelfsprekend een plek waar we voor u zorgen. Of het nou 
gaat om lichamelijk gezondheid, verse en kleurrijke maaltijden of u 
goed voelen in de omgeving. We hebben aandacht voor elke bewoner,  
medewerker en familielid. We doen het samen! 

Villa Sparrenheuvel

Zorg en Welzijn
24-uurs zorg 
Wij leveren 24 uur zorg aan huis. Als huurder sluit u een zorgover-
eenkomst af met Saamborgh. Echtparen zijn van harte welkom,  
ook wanneer de een meer zorg nodig heeft dan de ander. 

Zeven dagen per week staan team Welzijn en Zorg voor u klaar.  
Onze kok zorgt dagelijks voor versbereide maaltijden die u in de ge-
meenschappelijke huiskamer of uw eigen appartement kunt nuttigen.  
De huishouding is 5 dagen per week aanwezig. 

Praktisch
Als u komt wonen in Villa Sparrenheuvel betaalt u een kale huurprijs 
vanaf €3000,- per maand met een lage CAK-bijdrage. 
De prijs is exclusief servicekosten. De zorg 
wordt veelal gefinancierd vanuit de Wlz. 
Uiteraard adviseren wij u graag over 
de mogelijke financiële vraagstukken 
op basis van uw persoonlijke situatie.

Over het appartement 
De appartementen beschikken over een zitkamer, slaapkamer, kitche-
nette en een badkamer met douche en toilet. Een aantal appartemen-
ten zijn geschikt voor twee personen. Echtparen zijn van harte welkom.  

Ook wanneer de een meer zorg nodig heeft dan de ander.  

De gemeenschappelijke ruimte
In de gemeenschappelijke ruimte kunnen be-

woners en medewerkers elkaar vinden voor 
een praatje, een lekkere maaltijd en een kopje  

koffie. In de ontmoetingsruimte kunt u 
ook gezellig samen eten of meedoen aan  
activiteiten. Het grote terras aan de gezellige 

huiskamer maakt het een fijne plek om te vertoeven. 


