
                                                                                               

 

 

 

 

Wilt u verhuizen en kunt u wel wat hulp gebruiken? 

Denkt u wel eens na over verhuizen naar een kleinere gelijkvloerse 
woning, maar u weet niet hoe u dit aan moet pakken? Zou u informatie en 
advies willen, zonder dat daar kosten aan verbonden zijn, dus gewoon een 
vrijblijvend gesprek? Onze Seniorenmakelaars bieden daarin uitkomst. Zij 
gaan graag met u in gesprek en denken mee over de mogelijkheden, voor 
nu of in de toekomst. 

Waarvoor kan ik bij de Seniorenmakelaar terecht? 

De Seniorenmakelaar geeft u antwoord op onder andere de volgende 

vragen: 

• U wilt weten wat het aanbod is van seniorenwoningen in Leidschendam-Voorburg en wat u moet 

doen om daarvoor in aanmerking te komen. 

• U vraagt zich af hoe vaak u een woning mag weigeren en of u dan weer onderaan de lijst komt te 

staan. 

• U heeft een te hoog inkomen voor een sociale huurwoning, maar een vrije sector woning is te 

duur of uw financiële situatie gaat veranderen. U hoort graag wat de mogelijkheden zijn. 

• U heeft het één en ander in uw huis aangepast en u vraagt zich af of u dat weer terug moet 

brengen in de oorspronkelijke staat. 

• U wilt weten of iemand u bij de verhuizing kan helpen. 

Hoe meld ik mij aan bij de Seniorenmakelaar? 

• U kunt telefonisch contact opnemen met het klantcontactcentrum van de corporatie waar u van 

huurt, Vidomes: 088-8456600, WoonInvest 070-3011100. 

• U kunt telefonisch contact opnemen met het klantcontactcentrum van Woonnet-Haaglanden via 

telefoonnummer: 088-4887000. 

• U kunt een contactformulier invullen op de website van Woonnet-Haaglanden:  

www.woonnet-haaglanden.nl. 

Wat zijn de vervolgstappen? 

Nadat u zich heeft aangemeld, neemt één van de Seniorenmakelaars contact met u op. Samen maakt u 

een afspraak voor een vrijblijvend gesprek, dat kan telefonisch of bij u thuis. 

 

Met vriendelijke groet, 

Uw Seniorenmakelaars,  

Vidomes: Maud Brugman 

WoonInvest: Moniek van der Ploeg 

Woonnet-Haaglanden: Rebecca Brekelmans 

 

 

 

Zie achterzijde voor 
meer informatie over 
seniorenwoningen in 

Leidschendam-
Voorburg 

 

http://www.woonnet-haaglanden.nl/


 

 

Heeft u interesse in een seniorenwoning? 

We hebben seniorenwoningen in de volgende woongebouwen:   

Vidomes WoonInvest 

 
 
Mariënpark in Leidschendam 
 

• gelegen achter het mooie Raadhuis 
• flatcoach aanwezig 
• beschikt over een atrium 
• seniorenbus stopt voor de deur 

 
 
Elzendreef / Klaverweide in Voorburg 
 

• wijkbeheerder aanwezig 
• met recreatieruimte  
• winkels en openbaar vervoer  
• aanbod van zorgcentrum Florence de 

Mantel 
 

 
 
Van Wassenaer Hoffmanplein in Voorburg 
 

• met mooie binnentuin 
• vlakbij oude centrum van Voorburg  
• openbaar vervoer in directe omgeving 

 

 
 
Vlieterhove in Leidschendam 
 

• overdekte tuin en ontmoetingsruimte 
• wijkbeheerder aanwezig 
• winkels en openbaar vervoer  
• aanbod van zorgcentrum WZH 

 

 
 
Burg. van Duyvendijklaan in Leidschendam 

 
• complexbeheerder aanwezig 
• vlakbij winkels en openbaar vervoer  
• in de buurt van winkelcentrum Westfield 

 
 
Watervogelstraat in Leidschenveen 
 

• wijkbeheerder aanwezig 
• voorzien van scootmobielruimte 
• openbaar vervoer in directe omgeving 

 

 


