
 24 uur per dag zorg

 Echtparen welkom

www.saamborgh.nl

Woonzorglocatie
Hoge Haeghe Almere



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.



Begin 2022 opende particuliere woonzorglocatie Hoge Haeghe 
haar deuren voor ouderen met een zorgvraag. Een prachtige 
nieuwbouwlocatie aan de rand van het park in Almere Buiten. 

De locatie bestaat uit 38 ruime appartementen waar zowel  
alleenstaande ouderen als echtparen van harte welkom zijn.  
Ook als de een meer zorg nodig heeft dan de ander. 

Hoge Haeghe is een heerlijke plek om te wonen met – dankzij de  
ramen van vloer tot plafond - een groots uitzicht op de bosrijke 
omgeving. Wij bieden u een plek waar u zich terug kunt trekken 
in het eigen appartement of juist gezellig mee kunt doen met  
de activiteiten. 

HOGE HAEGHE 



In de grote gemeenschappelijke ruimte, met openslaande  
deuren naar de diverse terrassen, kunnen bewoners en mede-
werkers elkaar vinden voor een praatje, een kopje koffie  
en voor de maaltijden. Het is natuurlijk ook mogelijk om de 
maaltijd in uw eigen appartement te nuttigen. De kok zorgt  
dagelijks voor een versbereide en voedzame maaltijd. 



Over Saamborgh
Saamborgh is een groeiende woonzorgorganisatie met 10 locaties  
in Nederland. Onze naam zegt het al, we geloven in ‘samen en  
geborgenheid’. Wij bieden een plek waar we voor u zorgen. Of het 
nu gaat om de lichamelijke gezondheid, de verse maaltijden die  
geserveerd worden of u goed voelen in de omgeving, wij zorgen  
daarvoor. We hebben aandacht voor elke bewoner, medewerker of 
familielid. En dat doen we samen.

Kosten
U huurt een eigen appartement mét het veilige idee van 24 uur 
per dag zorg op de locatie. Voor het wonen in woonzorglocatie  
Hoge Haeghe betaalt u een kale huurprijs vanaf €2.300,- per maand, 
met een lage CAK-bijdrage. Deze prijs is exclusief servicekosten. 
De zorg wordt veelal gefinancierd vanuit de Wlz. 

Uiteraard adviseren wij u graag over 
de moge lijke financiële vraagstukken 
op basis van uw persoonlijke situatie. 



Contactgegevens 
 
Wilt u meer informatie over woonzorglocatie Hoge Haeghe of  
wellicht de sfeer eens komen proeven tijdens een persoonlijke  
rondleiding? Onze relatiemanager helpt u graag verder. 

085 - 273 74 13
welkom@saamborgh.nl

Hoge Haeghe
Kalenderweg 3
1335 GR Almere

www.saamborgh.nl

Maria 
relatiemanager


