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Voorwoord 
 
Het is bijna zover. In september gaat u verhuizen naar een appartement in Hugo-Waard. Dit 
is best een beetje spannend. U laat uw vertrouwde plek in Hugo-Oord achter en komt in het 
nieuwe Hugo-Waard te wonen. Een prachtig gebouw waar u in een mooi twee- of 
driekamerappartement komt te wonen.  
 
Natuurlijk heeft u even tijd nodig om te wennen aan uw nieuwe appartement, een nieuwe 
woonomgeving, andere buren en gewijzigde looproutes. Wij ondersteunen u hierin zoveel 
mogelijk zodat u zich zo snel mogelijk thuis voelt in Hugo-Waard. Wat blijft zijn de 
vertrouwde gezichten van medewerkers en bewoners en natuurlijk de kwaliteit van onze 
zorg-en dienstverlening. 
 
In deze informatiemap vindt u praktische informatie met betrekking tot de voorbereiding op 
de verhuizing, de dag van de verhuizing en uw eerste dagen in Hugo-Waard. Samen met u en 
uw mantelzorgers, zorgen we er samen voor dat de verhuizing in september zo vlekkeloos 
mogelijk verloopt.  
 
Verder treft u de volgende informatie in deze map aan: 

 Inventarisatieformulier over de hulp die u nodig heeft bij de verhuizing en u kunt hierop 
aangeven welke spullen u graag wilt laten ophangen. Tevens kunt u extra verhuiskaarten 
bestellen. Wilt u dit  formulier uiterlijk 27 juli ingevuld in leveren bij de receptie? 

 Plattegrond van het appartement. Wij vragen u het appartement zo in te richten, dat er 
voldoende ruimte is om u veilig te kunnen bewegen in uw appartement. Ook dat onze 
medewerkers optimaal hun werk kunnen doen in uw appartement en de kwaliteit van 
zorg- en dienstverlening kunnen leveren die u van ons gewend bent. 

 De PowerPoint presentatie van de informatiebijeenkomst over de verhuizing.  

 Inpaktips van Mondial de Graaf Verhuizers. 

 Informatie van post.nl over de mogelijkheid om post door te laten sturen.  

 Informatie van de gemeente i.v.m. het doorgeven van uw nieuwe adres. 

 Verhuiskaarten om te versturen naar familie/vrienden. 

 Meest gestelde Vragen & Antwoorden, die vooraf onder u zijn geïnventariseerd. 
 
Natuurlijk wordt de verhuizing naar Hugo-Waard nog officieel gevierd! Noteert u vast 
zaterdag 25 november in uw agenda. Voor het openingsfeest ontvangt u uiteraard een 
uitnodiging.  
 
Wij wensen u veel succes met de voorbereidingen! Als u nog vragen heeft, dan kunt u 
terecht bij uw cliëntcoördinator. 
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Wanneer is de verhuizing? 
In de week van 18-22 september gaan alle bewoners verhuizen volgens onderstaand 
schema: 
 
Maandag 18 september  bewoners die naar de tweede etage van Hugo-Waard gaan. 
Appartementnummers Hugo-Waard: 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 en 70. 
 
Dinsdag 19 september  bewoners die naar de eerste etage van Hugo-Waard gaan. 
Appartementnummers Hugo-Waard: 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 en 46.  
 
Woensdag 20 september  bewoners die naar de begane grond van Hugo-Waard gaan. 
Appartementnummers Hugo-Waard: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 en 22. 
 
Donderdag 21 september  bewoners die naar een driekamerappartement gaan. 
Appartementnummers Hugo-Waard: 74, 76, 78, 82, 84, 88, 90, 92, 94 en 96. 
 
Vrijdag 22 september  algemene ruimtes/kantoor. 
 
Mogelijke uitloop, indien nodig, in het weekend 23/24 september. 
 

Door wie wordt de verhuizing uitgevoerd? 
Mondial de Graaf verhuizers regelt uw verhuizing. Zij hebben veel ervaring met het 
verhuizen van zorgcentra, scholen, kantoren en bedrijven. Met een draaiboek in de hand 
voeren ze de verhuizing uit.  Zij zorgen ervoor dat alles op rolletjes loopt en strak op tijd. Uw 
eigendommen zijn via Mondial de Graaf verhuizingen verzekerd tijdens het transport van 
Hugo-Oord naar Hugo-Waard.  
 

Voorbereiden op de verhuizing 
 Op 4 september worden de verhuisdozen, inpakpapier en stickers bij u langsgebracht 

zodat u kunt starten met inpakken.  

 Verhuizen doen we samen, daarom schakelen we graag de hulp in van uw familie bij het 
inpakken van de verhuisdozen. Lukt dit niet, dan regelen wij een verhuisvrijwilliger. Om 
dit te inventariseren, verzoeken u vriendelijk om bijgaand inventarisatieformulier in te 
vullen en uiterlijk 27 juli a.s. in te leveren bij de receptie van Hugo-Oord. 

 U krijgt 22 verhuisdozen. Als u meer verhuisdozen nodig heeft, dan kunt u dit aanvragen 
bij de receptie. Het is belangrijk dat al uw spullen zijn ingepakt op de dag voor de 
verhuizing. Op de dag van de verhuizing ontvangt u een garderobebox waar u alle kleding 
in kunt verhuizen. Mondial de Graaf Verhuizers haalt daarna uw kledingkast uit elkaar en 
zorgt ervoor dat de kast op het nieuwe appartement weer in elkaar wordt gezet. 

 In deze map vindt u ook inpaktips van Mondial de Graaf Verhuizers. 

 Geef tijdig uw adreswijziging door. Zie verderop informatie over de verhuisservice van 
post.nl. en de flyer in deze map. 

 In deze map vindt u een setje van 10 verhuiskaarten die u kunt sturen naar familie en 
vrienden. Als u extra verhuiskaarten nodig heeft, dan kunt u deze bestellen via het 
inventarisatieformulier. Vanaf 15 augustus liggen de extra kaarten klaar bij de receptie 
van Hugo-Oord à € 0,50 per kaart.  

 Regel tijdig uw adreswijziging en omzetting bij uw eigen leverancier voor televisie, 
telefoon en/of internet. 
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Verhuisservice van post.nl 
Bij een verhuizing laat u gemakkelijk uw post automatisch doorsturen naar uw nieuwe adres. 
Ook wordt uw nieuwe adres doorgegeven aan uw verzekeraar, bank, telecombedrijf en 
andere bedrijven. Zo hebt u de zekerheid dat u geen belangrijke post mist. U kunt de 
verhuisservice online aanvragen (www.postnl.nl).   
 
Voordelen Verhuisservice 

•Geef uw verhuizing gratis door aan alle belangrijke bedrijven 

•Laat uw post automatisch doorsturen naar uw nieuwe adres 

•Zekerheid dat u geen belangrijke post mist 
 
Wat kost het? 
Uw post laat u met de Verhuisservice al doorsturen vanaf 2,95 euro. Het doorgeven van uw 
adreswijziging aan bedrijven is gratis. Let op: de genoemde bedragen zijn per week. De 
betaling is eenmalig en voor alle weken van de aangevraagde service. 
 
2 weken       € 2,95  
1 maand      € 2,85  
3 maanden      € 2,25  
6 maanden       (20% korting) € 2,05 € 1,65  
12 maanden       € 1,45  
Adreswijzigingen doorgeven aan bedrijven   Gratis 
 

Standaard aanwezig in het appartement 
 Behang 

 Lampen (plafond) 

 Gordijnrails en overgordijnen 

 Vloer 

 Koelkast met klein vriesvak 

 Schilderijrails 

De verhuisdag  
 Tijdens de verhuisweek staat er een speciaal verhuisteam van De Pieter Raat Stichting 

klaar om samen met het verhuisbedrijf alles in goede banen te leiden. Iedere dag is er 
een vast aanspreekpunt waar u terecht kunt met uw vragen. Er hangen op zowel Hugo-
Oord als Hugo-Waard poster met de gegevens van het aanspreekpunt van die dag. 

 Wij verzoeken u om alles de dag voor uw verhuizing ingepakt klaar te hebben staan. 
Uiteraard met uitzondering van de laatste (toilet)spullen omdat u nog een nacht in Hugo-
Oord slaapt.  

 Wij vragen aan de familie om de waardevolle spullen te verhuizen (sieraden, erfstukken, 
etc.) 

 Om de verhuizers niet in de weg te lopen, is het prettig als u (en uw familie) op de dag 
van de verhuizing niet aanwezig bent in uw appartement. U bent van harte welkom in 
het restaurant van Hugo-Oord/Hugo-Waard waar een speciaal (activiteiten)programma 
is. Waar, wat en wanneer er precies op het programma staat wordt de week 
voorafgaand aan de verhuisweek op posters aangekondigd. 

http://www.postnl.nl/
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 Op de dag van de verhuizing gebruikt u de lunch (warme maaltijd) nog in het restaurant 
van Hugo-Oord.  

 Het avondeten (broodmaaltijd) voor de bewoners die reeds verhuisd zijn, wordt 
geserveerd in het restaurant van Hugo-Waard of op uw appartement, wat u wenst. 

 Over het tijdstip van afschouwen van uw huidige appartement, de sleuteloverdracht van 
uw nieuwe appartement en de ondertekening van de nieuwe 
zorgleveringsovereenkomst (i.v.m. nieuw adres), informeren wij u persoonlijk circa een 
week voor de verhuizing. 

Eerste dagen in Hugo-Waard 
Omdat de verhuizing gefaseerd plaatsvindt, gaat het normale activiteitenprogramma na de 
verhuisweek van start. Uiteraard kunt u direct gebruik maken van alle voorzieningen in 
Hugo-Waard (zorg, voeding en facilitair). Vanaf het moment dat u in uw nieuwe 
appartement woont, gebruikt u de maaltijden in het restaurant van Hugo-Waard, in de 
huiskamer of op uw appartement, wat u wenst. Tijdens de verhuisweek werken we met een 
dubbele bezetting. Zowel in Hugo-Oord als Hugo-Waard zijn zorg- en welzijnsmedewerkers 
als facilitaire medewerkers aan het werk.  

Overige praktische informatie 
 In Hugo-Waard is geen receptie maar is er een restaurantmedewerker/gastvrouw 

aanwezig. Aan hen kunt u uw vragen stellen. Het restaurant is dagelijks geopend van 
08.00 tot 19.00 uur. 

 Bij de hoofdingang is er een zogenaamde “Kiss & Ride zone”. Deze korte 
parkeervoorziening is er om uw familielid dicht bij de ingang van Hugo-Waard te kunnen 
afzetten of op te halen. Verder is er voldoende parkeergelegenheid aan het Gerard 
Douplantsoen. 

Afspraken van het huis 
 Het is niet toegestaan om plantenbakken op te hangen aan de balkons. 

 Het is niet toegestaan om zelf gaten te boren in de muren en/of plafonds of een spijker 
in de muur te slaan. Hiervoor kunt u de technische dienst inschakelen. 
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Veelgestelde vragen en antwoorden 
 
Wordt de verhuizing van de vaste telefoonaansluiting van Simple Connect centraal 
geregeld? 
Antwoord: Ja, en u behoudt het nummer. Indien u zelf telefoon/televisie/internet geregeld 
heeft, moet u dit zelf doorgeven aan uw leverancier. 
 
Wordt er buitenzonwering aangebracht? 
Antwoord: de appartementen aan de zuidzijde hebben een screen. Deze kan zowel 
individueel bediend worden als centraal.  
 
Wordt er ook een rails voor de overgordijnen en vitrage opgehangen? 
Antwoord: de rail voor de overgordijnen met de overgordijnen wordt voor u opgehangen. 
Als u ook vitrage wilt, dan is de vitrage en de rail voor uw eigen rekening. U kunt firma Breed 
benaderen voor het bestellen van vitrage en het laten ophangen van de vitragerail. Firma 
Breed is op de hoogte van de eisen die gesteld worden aan de vitrage ten aanzien van 
brandveiligheid. De contactgegevens van firma Breed zijn: Middenweg 284, 1701 GK 
Heerhugowaard, tel.nr: 072 - 571 1250. 
 
Zijn er kasten in de slaapkamers? 
Antwoord: Nee, u kunt uw eigen kasten meenemen. 
 
Is er een badkamermeubel? 
Antwoord: er is een kastje in de badkamer. Dit kastje is eventueel alleen toegankelijk voor de 
zorgmedewerker indien het veiliger is voor de bewoner als schoonmaakmiddelen, shampoo, 
zeep etc achter slot en grendel staan. Als dit voor u of uw familielid van toepassing is, 
worden hierover aparte afspraken met u gemaakt. 
 
Heeft de keuken een koelkast/kookinstallatie/magnetron? 
Antwoord: er is standaard een koelkast (met klein vriesvak) aanwezig. Er is geen magnetron 
of kookgelegenheid.  
 
Hoe gaat het met de bestaande verzekeringen/contracten? 
Antwoord: de collectieve inboedelverzekering verhuist mee. Uw eigen verzekeringen moet u 
zelf omzetten. 
 
Nu collectieve brand- en inboedelverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering via 
Pieter Raat Stichting 
Antwoord: zie antwoord hierboven. 
 
De Nutsvoorzieningen: hoe is de verwarming geregeld; komt er een eigen stroommeter (en 
gas) en derhalve ook eigen aansluiting? 
Antwoord: in de tweekamer- en driekamerappartementen waar intramurale zorg wordt 
geleverd is alles centraal geregeld. Er zijn alleen in de driekamer appartementen meters, 
maar u betaalt niet apart voor gas-water-licht.  
 
Is er een Ziggo aansluiting met collectief abonnement; wordt de verhuizing centraal 
geregeld?  
Antwoord: er is geen collectief abonnement. Telefoon, televisie en Internet moet u zelf 
verhuizen. Er is Wi-Fi in het gebouw. 
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Worden er terrastegels door Woonwaard/DPRS gelegd? 
Antwoord: Ja, dit wordt door de aannemer verzorgd. De terrassen en balkons zijn voorzien 
van een afscheiding ivm privacy. 
 
Komt er alarmsignalering in de woning? 
Antwoord:  iedere bewoner krijgt een pols- en/of halsalarm en een touchpad aan de muur. 
 
Zijn er vensterbanken? 
Antwoord: er zijn in de appartementen op de begane grond geen vensterbanken in het 
appartement. De ramen zijn tot de grond zodat er veel lichtinval is. Op de 1e en 2e 
verdieping zijn er wel vensterbanken.  
 
Wat is de afmeting van het balkon? 
Antwoord: 5,5 m² (1,90 x 2,90 meter). 
 
Er is een rail voor schilderijen e.d. Mag er eventueel verder nog iets opgehangen worden? 
Antwoord: u mag niet zelf boren. Als er iets opgehangen moet worden zoals bijvoorbeeld 
een klok, dan kunt u dit aangeven op het inventarisatieformulier. De technische dienst voert 
dit voor u uit. 
 
Hoe groot wordt de tuin aan de Van Veenweg? 
Antwoord: de grond rondom het gebouw, dus de voor- en achterkant, is circa 2200 m². 
 
Hoe gaat het met het eten? Moet ik 3 keer per dag naar het restaurant? 
Antwoord: er kan zowel in het restaurant, de huiskamers als op het appartement gegeten 
worden. Net wat u wenst. 
  
Hangen de gordijnen en eventueel bestelde vitrage op de verhuisdag in mijn nieuwe 
appartement? 
Antwoord: Ja. 
 
Wat is de oppervlakte van een tweekamer appartement? 
Antwoord: 45 m². 
 
Wat is de oppervlakte van een driekamer appartement? 
Antwoord: 65 m². 
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INVENTARISATIEFORMULIER VERHUIZING 
 
Om de verhuisdag goed te plannen, horen wij graag waar wij u bij kunnen helpen. Om dit te 
inventariseren, vragen wij u om dit formulier in te vullen en uiterlijk 27 juli in te leveren bij 
de receptie van Hugo-Oord. U kunt aankruisen wat voor u van toepassing is. Wij kunnen alle 
hulp goed gebruiken, daarom vragen wij uw familie om u te ondersteunen waar mogelijk. 
Mocht dit niet lukken dan regelen wij voor u een verhuisvrijwilliger.  
 
 JA, ik wil graag extra verhuiskaarten bestellen à € 0,50 (u krijgt er 10 van ons) 
     Aantal: ………………..  
 
VOORBEREIDING VERHUIZING (INPAKHULP) 
 
 JA, mijn familie helpt mij met de voorbereiding voor de verhuizing (inpakken 

verhuisdozen).  
 
Contactpersoon familie: ……………………………… telefoonnummer: ……………………………………. 

 
 NEE, er is geen hulp. Ik wil graag een verhuisvrijwilliger die mij komt helpen. 
 
OP DE VERHUISDAG 
 
 JA, mijn familie helpt mij met de verhuizing van waardevolle spullen, de laatste spullen in 

te pakken, verhuisdozen uit te pakken, etcetera. 
 
Contactpersoon familie: ……………………………… telefoonnummer: ……………………………………. 

 
 NEE, er is geen hulp. Ik wil graag een verhuisvrijwilliger die mij komt helpen. 

 
 
WERKZAAMHEDEN IN MIJN NIEUWE APPARTEMENT 
Er mag niet zelf door u en/of uw familie geboord worden in het appartement. Dit wordt 
uitsluitend door medewerkers van de technische dienst gedaan. Wel willen we graag weten 
waar u hulp bij nodig heeft op de dag van de verhuizing. 
 
 Ik heb hulp nodig bij het ophangen van een televisie  
 
 Ik heb hulp nodig bij het ophangen van een klok  
 
 Ik heb hulp nodig bij het ophangen van een schilderij aan de rail 

 
 Overig namelijk ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Naam  : ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Appartement : ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Ik heb wel / geen*  scootmobiel     doorhalen wat niet van toepassing is  


