
U overweegt langer thuis te blijven wonen...

BMU Groep ontzorgt!
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Als u ouder wordt of met beperkingen geconfronteerd wordt, wilt u samen met uw partner zo lang mogelijk 
thuis blijven wonen. In veel woonsituaties is dat niet goed mogelijk, aangezien de huidige woning niet aan 
de eisen voldoet. BMU Groep ondersteunt u daarbij met een totaalconcept op het gebied van wonen en zorg. 
BMU Groep speelt in op de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), de WLZ (Wet Langdurige Zorg) en uw 
eigen budgettaire situatie.

BMU Groep biedt u een zorgwoning die geheel op 
uw situatie en wensen afgestemd wordt, inclusief 
slimme technologie. Daardoor is de woning voorbereid 
op toekomstige veranderingen in de zorgvraag. De 
oplossingen van BMU Groep leiden tot waarde behoud 
van de woning; er hoeven geen dure en permanente 
aanpassingen aan de huidige woning te worden gedaan. 

Wij leveren een totaal ontzorgingsconcept voor zelfstandige 
woningen die gemakkelijk aan de bestaande woning 
worden ‘aangeklikt’. Zo krijgt u een levensloopbestendige 
woning die voorzien is van alle gemakken en technieken. 
Uw woning blijft een thuis voor degenen die er wonen en 
voor wie u kunt blijven zorgen zonder gescheiden te leven. 



BMU Groep biedt een totaal ontzorgingsconcept voor een zelfstandige woning die gemakkelijk (‘aanklikbaar’) aan de 
achterkant van de bestaande woning bevestigd kan worden. Tevens is de woning voorzien van en voorbereid voor alle 
mogelijke zorgtechnologie en gemaksvoorzieningen (domotica). De op deze manier tot stand gekomen uitbreiding van 
uw woning is volledig aangepast voor een hoge kwaliteit verzorging. 

BMu Groep biedt een comfortable en architectonisch fraai vormgegeven zorgwoning. 
Deze zorgwoning heeft de volgende faciliteiten:

Standaardfaciliteiten

Gevelafwerking rabatdelen

Interieur (vloer, wanden, tegels, sanitair)  

standaardafwerking

Automatische verlichting en

automatische temperatuurregeling

Hittedetector, rookmelder

GPS device / melder

Zorgcommunicatie systeem

Valsensoren

Opties

Gevelafwerking steenstrip

Interieur (vloer, wanden, tegels, sanitair)

luxe afwerking

Automatische rolluiken

Lichtsignalering voor dementerenden

Camera monitoring

Persoonlijk cliëntenzorgsysteem

Air conditioning



Plattegronden

Model A | 2-persoons zorgwoning Model B | 1-persoons zorgwoning



Zorgcentrale 

Al onze zorgwoningen zijn aangesloten op de zorgalarmeringscentrale van Welzijnservices in Den Bosch. Welzijnservices 
heeft een jarenlange ervaring op het gebied van beveiliging, bewaking en zorgalarmering. De oproepen die bij Welzijnservices 
binnenkomen worden altijd direct beantwoord, 24 uur per dag, 7 dagen per week.
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• Integraal ontzorgingsconcept

• Zorgwoning is verbonden met hoofdverblijf

• Mooi architectonisch vormgegeven, comfortabele ruimte

• Slaapgedeelte en sanitaire voorzieningen naar beneden

• Aanwezigheid zorgtechnologie en gemaksvoorzieningen (domotica)

• Zorgalarmeringscentrale ontlast mantelzorg en familie

• Snel op te zetten en snel te demonteren (3-5 dagen)

• Geen valrisico meer, alles gelijkvloers

Voordelen zorgwoning van BMU Groep

Geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op voor meer informatie!
Contactpersoon: Stan Uyland



Een huis is een thuis, een plek waar het 
gezellig is en waar u mooie momenten 
beleeft.

Met BMU Groep blijft uw huis uw thuis, 
maar dan volledig aangepast voor de zorg 
die nodig is...nu en in de toekomst.


