Groupius WonEx
Woningen waar je gelukkig blijft wonen
Groupius WonEx ontzorgt de
gebouweigenaar en creëert economische,
duurzame en maatschappelijke
waarde door ouderen smaakvolle
toekomstbestendige woningen te bieden
in een complex met gelijkgestemden.
De slim ontworpen gebouwen en handige
technische oplossingen laten de woning
met de (zorg)behoeften meegroeien,
zonder dat de bewoner daar nu iets
van ziet. Hier kan men comfortabel
verblijven, veilig wonen en samenkomen
op de speciaal daarvoor ontworpen
ontmoetingsplekken.

Maatschappelijke
noodzaak
Nederland is niet voorbereid op de grijze
tsunami. In 2040 zijn meer dan 5 miljoen
mensen ouder dan 65.
Als er geen passende woonomgeving
voor ouderen wordt gerealiseerd dan
neemt de dynamiek in de huizenmarkt af,
lopen de zorgkosten op en vereenzamen
mensen.

Overheid en gemeenten beginnen te
beseffen dat er snel passend gebouwd
moet worden.
Echter alleen bouwen is niet genoeg.
Een actieve woongemeenschap, een
modulair dienstenpakket en eventueel
zorg wanneer nodig maken de woningen
daadwerkelijk levensloopbestendig.

Ontzorgde bewoner
Groupius WonEx biedt
toekomstbestendige woningen met
gemeenschappelijke ruimten waar
ouderen zelfstandig blijven wonen door
innovatieve oplossingen die niet direct
zichtbaar zijn.
Door de actieve rol van Groupius WonEx
in het complex kunnen ouderen met
gelijkgestemden wonen en betrokken bij
de buurt blijven. De gastvrouw vormt een
centraal aanspreekpunt voor sociale en
praktische vragen.
Verder wordt de bewoners een à la carte
dienstenpakket aangeboden, waardoor
alleen betaald wordt voor diensten die
men afneemt.

www.groupiuswonex.nl

Ontzorgde eigenaar/
belegger
Groupius WonEx zorgt voor een
tevreden bewoner met een gemiddelde
huurtermijn van boven de 12 jaar. Dit
resulteert in een stabiele huurstroom
waarop Groupius WonEx een huurgarantie
kan afgeven.
Een wooncomplex met het Groupius
WonEx concept heeft een premium
uitstraling en een grotere opbrengst
waardoor het complex een hogere
economische waarde vertegenwoordigt.
Ook de maatschappelijke impact zal
groot zijn:” verbinding in de wijk en
onder bewoners, verduurzaming door
passend bouwen en doorstroming op
de woningmarkt”. Dit vereenvoudigt het
ontwikkelproces en de samenwerking
met de gemeente in het bijzonder.

Een garantie op de bezettingsgraad is
bespreekbaar om de eigenaar/belegger
zoveel mogelijk zekerheid te bieden.
Om de huren voor ouderen betaalbaar te
houden worden deze jaarlijks op basis
van CPI geïndexeerd.

Meer weten?
Wilt u meer informatie over Groupius
WonEx of wilt u samenwerken?
Bezoek www.GroupiusWonex.nl of neem
contact met ons op.
Mauritskade 25
2514 HD ’s-Gravenhage
Tel: +31 20 2613877
info@groupiuswonen.nl

Samenwerking
Groupius WonEx komt een contractuele
vergoeding in de vorm van een
procentuele opslag op marktconforme
huurpenningen overeen. Deze opslag
wordt gerechtvaardigd door het Groupius
WonEx concept.
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