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Grand Hill Resort informatie 

Tarieven en mogelijkheden 

Jul-20 

Introductie 

Ervaar de woongemeenschap van Grand Hill’s Assisted Living Resort 

Wilt u ook veilig en zorgeloos wonen? Wilt u dit mogelijk maken voor uw geliefde 

ouderen? Grand Hill biedt u die mogelijkheid; wij bieden seniorenwoningen aan op de 

Seru Loraweg #16 in een kleinschalig resort. Grand Hill Assisted Living staat voor ‘Un 

dushi bida pa nos grandinan’ – ‘Een mooi leven voor onze ouderen/senioren’.  

 

Onze 15 appartementen staan middenin een prachtig aangelegde tuin, met zitjes, een 

palapa en een groot zwembad. Elke dag kunt u in uw aanleunwoning de hulp krijgen 

die u nodig heeft, in een omgeving waar u gekoesterd wordt. Wij verhuren onze 

appartementen aan senioren die graag in een beschermde omgeving wensen te 

wonen. Wij bieden hulp bij huishoudelijke klusjes, medicatieherinneringen en 

persoonlijke zorgondersteuning, dit alles onder toezicht van professionele verzorgers. Onze woningen zijn voorzien 

van een noodoproepsysteem. Het resort is omheind, voorzien van beveiliging, heeft een schoonmaakdienst en 

beschikt over voldoende parkeerplaatsen voor de bewoners.  

Naast de leefgemeenschap is het voor de bewoners ook mogelijk om gebruik te maken van optionele diensten om 

u volledig te ontzorgen. U kunt hierbij denken aan begeleiding bij dagelijkse bezigheden [denk aan het assisteren bij 

het aantrekken van steunkousen], transportservice en sociale activiteiten in ons dagbestedingsprogramma.  

Als bewoner woont u zelfstandig , maar bent u nooit meer echt alleen!   

Tarieven 

De tarieven voor de faciliteiten van Grand Hill Assisted Living Resort zijn opgedeeld in vaste kosten, voor wonen en 

een vaste vergoeding voor additionele diensten. Daarnaast kunnen bewoners extra services inkopen. Alle tarieven 

zijn exclusief OB. In principe zal de huur niet worden belast met OB, zolang deze voor minimaal 1 jaar wordt 

aangegaan. Alle overige diensten worden wel belast met OB. 

I. Wonen [huur]  

De tarieven voor het wonen (de huur) zijn als volgt (per maand): 

1 persoons bewoning 2 persoons bewoning 

2 kamer - 2 badkamer appartement Nafl. 2.310,- Nafl. 2.730,- 

2 kamer - 1 badkamer appartement Nafl. 2.035,- Nafl. 2.405,- 

1 kamer -1 badkamer appartement Nafl. 1.650,- Nafl. 1.950,- 
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II. Wonen [resortkosten] 

Resortkosten  (verplicht) 

Ten aanzien van de resortkosten wordt een verplichte bijdrage in rekening gebracht voor: 

 resort security  

 tuinonderhoud en 

 zwembadonderhoud. 

 

 Prijs per maand per appartement 

1 persoons bewoning appartement Nafl 434,50 

2 persoons bewoning appartement Nafl 522,50 

 

Energiekosten (verplicht) 

Ten aanzien van de energiekosten (kosten voor water en elektra) zal 

een vast bedrag in rekening gebracht worden van Nafl. 150,- per 

maand. Aan het eind van ieder kwartaal vindt een verrekening plaats 

met het daadwerkelijk verbruik. Bij structurele overschrijding van het 

energiegebruik gedurende het kwartaal, zal in overleg met de 

bewoner/familie een aanpassing van het vaste maandelijkse bedrag 

plaatsvinden. 

 

Belangrijk: Bij aanvang van het huurcontract dient een borgsom ter 

hoogte van twee maanden vooruit te worden betaald (huur, 

resortkosten en energiekosten). 

III. Resort Service pakket [servicekosten] 

Servicekosten (verplicht) 

Ten aanzien van de servicekosten wordt een verplichte bijdrage in rekening gebracht voor: 

 schoonmaakdiensten, 2 keer per week     

 medicatiebeheer, geleverd door Curaçao Pharmacies 

 toezicht vanuit de zorgpost op locatie en een  

 noodoproepsysteem in elke appartement. 

 

 Prijs per maand per appartement 

1 persoons bewoning per appartement Nafl 880,- 

2 persoons bewoning per appartement Nafl 1.056,- 
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Ons doel is u te helpen bij het nemen van optimale beslissingen die goed zijn voor uzelf, uw familie en uw ouderen. 

Het welzijn van de senioren is onze prioriteit. Wij staan voor comfort, veiligheid, zorgzame kwaliteit en oog voor 

detail.  

Wij hopen u snel te mogen ontvangen voor een intakegesprek, waarbij u kennis kunt maken met het resort en er 

alle gelegenheid is om uw vragen te beantwoorden. Bel gerust +5999 840-1156 voor het plannen van een bezoek 

c.q. intakegesprek. 

 

Samen met mijn team kijk ik ernaar uit u te mogen verwelkomen bij het Grand Hill Assisted Living Resort, 

 

Warme groeten, 

 

Kristy Niessen 

General manager Grand Hill B.V 

 

email: kristy@grandhillcuracao.com 


