
Parkflat
     BEUKENHORST

Overzicht services en faciliteiten  
 
Inclusief bij maandelijkse bijdragen:  
• Glasbewassing uitpandig (exclusief eigen balkons/loggia’s) 
• Vuilophaal (wekelijks) per appartement
• Gratis vuilniszakverstrekking
• 24/7 bereikbaarheid (receptie/achterwacht avond/nacht)
• Aanspreekpunt (sociaal, functioneel) via receptie 09:00-13:00 uur op werkdagen
• Per appartement een intercominstallatie t.b.v. voordeuropening (centrale hal)
• Watergebruik per appartement
• Collectieve verzekering opstal, basis-inboedel en WA
• Energieverbruik (GWL) algemene ruimtes
• Brievenbus PostNL in hal
• Gereserveerde parkeerplek
• Fietsenstallingen, ook scootmobiels (incl. elektra oplaad);
• Aantrekkelijk (goed onderhouden) eigen park en tuin (uitzicht, gebruik, parasols)
• Goed geoutilleerde gemeenschappelijke ruimtes en zitjes 
• Luxe aankleding gemeenschappelijke ruimtes 
• Bibliotheek
• Biljart/Sjoelkamer 
• Jeu de Boule baan
• Beschikbaarheid muziekvleugel
• Beschikbaarheid rolstoel, AED, EHBO-kit, po-stoel, papagaairek t.b.v. acute zorg
• Kioskfunctie receptie (postzegels, ansichtkaarten, batterijen etc.)  
• Regulier en planmatig onderhoud gebouw, inclusief eventuele renovatie/upgrading
• Installatie-onderhoud (lift, E&W, koeling, keukenapparatuur en cv) en inventaris
• Onderhoud park, tuin en terrein met bestrating, paden en buitenverlichting
• Kantoor- en algemene kosten VvE-beheer (bestuur, accountant e.d.)
• Personeelskosten interne organisatie (receptie, administratie, huishoud dienst etc.)
• Regelmatig ‘Beukenblad’ voor bewonersinformatie
• Spreekuur VvE-bestuur
• Advies bij zorgvragen
• Aanwezigheid BHV-er(s)
• 2 maal per jaar Algemene Ledenvergadering 
• Nieuwjaarsontmoeting
• Feestelijk decoraties rondom hoogtijdagen

./.
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(vervolg) Overzicht services en faciliteiten  

Aanvullende services en faciliteiten (tegen betaling)
• Een kapper, pedicure en fysiotherapeut zijn regelmatig aanwezig  
   en werken op afspraak.

• Boodschappen kunnen via de receptie bij een supermarkt worden besteld  
   en worden vervolgens thuisbezorgd. Een verkoper van vers fruit en groente  
   is wekelijks aanwezig.

• Een klusjesman voor kleine reparaties (o.b.v. afspraak).

• O.b.v. reservering is de recreatiezaal te huur voor familie/vriendenbijeenkomsten.

• Parkflat Beukenhorst beschikt over een rouwkamer.

Ontspanning 
Vanuit de eigen bewoners worden door het jaar heen initiatieven ondernomen  
voor ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling. Denk daarbij aan:

• Happy hour (of koffieochtend)

• Culturele activiteiten (studie, muziek, film, lezingen)

• Gymnastiekclub (fitness, wandelen)

• Hoorapparaat controle

• Mode(verkoop)show

Deelname aan deze activiteiten is geheel vrijblijvend. 


