Amstelflat
Comfortabel wonen en genieten
Wilt u comfortabel wonen in de stad Assen
met alles wat u nodig heeft, bij de hand?
De Amstelflat aan de Amstelstraat in AssenWest ligt uitstekend ten opzichte van de
binnenstad en andere voorzieningen. Zo
stopt voor de deur een bus die u snel naar
het centrum brengt. Hier vindt u allerlei
winkels en een gezondheidscentrum. De
dagelijkse boodschappen haalt u snel in de
buurtsupermarkt direct naast het complex.
Alles wat u nodig heeft, vindt u in de buurt.

Een ideale leefomgeving
De Amstelflat heeft 109 ruime appartementen.
De woningen liggen veilig aan binnengangen en
zijn met twee liften bereikbaar. Op de begane
grond bevindt zich een mooie recreatieruimte,
‘Het Trefpunt’. Een ruimte die haar naam eer aan
doet, want voor een gezellig kopje koffie, een
spelletje klaverjassen en gymnastiekles bent u
hier aan het juiste adres. U kunt deelnemen aan
de vele leuke activiteiten, georganiseerd door en
voor de bewoners. Op elke verdieping bevindt
zich een gemeenschappelijk balkon, waar u
samen met uw medebewoners kunt genieten
van de zon.
Daarnaast zijn er nog meer voorzieningen. Zo
zijn er voor uw eventuele logees een logeerkamer
beschikbaar. Uw (klein-)kinderen of kennissen
kunnen hier tegen een vergoeding een nachtje
blijven slapen. Verder is er rondom het gebouw
voldoende parkeergelegenheid en kunt u uw
fiets in de fietsenberging stallen.

Zorgeloos wonen

Zorgeloos woonplezier
Voor raad en daad over allerlei woonzaken kunt u terecht bij de
huismeester in de Amstelflat. Hij vertelt u bijvoorbeeld graag over
de mogelijkheid voor professionele alarmopvolging. Daarnaast
hebben wij een samenwerking met Zorggroep Drenthe zodat u de
zorg altijd dichtbij heeft, als dit nodig is. U kunt in de Amstelflat
bijvoorbeeld gebruikmaken van zorg aan huis (zowel huishou
delijke als persoonlijke verzorging en verpleging) en een maaltijd
service als u daar behoefte aan heeft.

Ruimte om te leven

Meer informatie

De appartementen in de Amstelflat bestaan uit
een ruime woonkamer, één slaapkamer en een
moderne keuken. Deze ruimten zijn van elkaar
gescheiden door praktische, brede schuifdeuren.
Grenzend aan de slaapkamer bevindt zich de
comfortabele, eveneens moderne badkamer die
voorzien is van een douche, toilet, wastafel en
wasmachine-aansluiting. Elke woning heeft een
eigen inpandige berging, zodat u voldoende
bergruimte heeft. Uiteraard is de woning rol
stoeltoegankelijk en ook met een rollator kunt u
zich makkelijk in de woning voortbewegen.

Mooiland wijst haar woningen in de Amstelflat zelf toe. Voor een
bezichtiging kunt u een afspraak maken met de huismeester,
mevrouw Hennie Bremer via telefoonnummer 06 21 39 36 11.
Meer informatie over Zorggroep Drenthe vindt u op
www.zorggroepdrenthe.nl of bel met 059 233 12 32.
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