
1. Seniorenslot voordeur

Een voordeurslot met een sleutelgat 

boven de handgreep. Zo heeft u meer 

zicht op het slot en de handgreep 

helpt u om de deur te openen. 

Let op: niet alle voordeuren zijn ge-

schikt om een seniorenslot te plaatsen. De monteur bekijkt 

of uw voordeur geschikt is. 

2.Deurspion 

Met een deurspion kunt u snel en 

makkelijk zien wie er voor uw deur 

staat. Zo houdt u onbekenden buiten 

de deur.

3. Bediening bovenraam met 

 handzender

Bovenramen met de hand openen 

is niet makkelijk. U kunt kiezen voor 

bediening van de bovenramen met 

een afstandsbediening op batterijen. 

Let op: deze oplossing is niet overal mogelijk en is afhankelijk 

van het type kozijn en type bovenraam.

4. Overbrugging drempels 

(kunststof)

We overbruggen het verschil van de 

drempel bij de voor- en achterdeur. Zo 

kunt u makkelijk de drempel over als 

u slecht ter been bent of gebruik maakt van een rollator of 

rolstoel. 

Ons aanbod 
Algemeen

Als u ouder wordt of een beperking heeft, 

kunnen kleine dingen in huis voor ongemak zorgen. 

Een te laag toilet bijvoorbeeld of lastig bereikbare 

bovenraampjes. Deze ongemakken zijn vaak 

eenvoudig op te lossen. Met de Gratis PlusPunten 

van Mooiland kiest u zelf voor oplossingen die 

uw woning weer comfortabel maken voor u. Wij 

brengen de voorzieningen daarna in uw woning 

aan. Dat kost u niets! Zo kunt u langer zelfstandig 

thuis wonen in uw eigen omgeving. Zo geven wij 

thuis bij Mooiland.

Wanneer komt u in aanmerking 

voor Gratis PlusPunten?

U komt in aanmerking voor de Gratis PlusPunten als 

uw woning aanpassingen nodig heeft om prettig te 

kunnen blijven wonen. Het kan gaan om een douche-

zitje, beugels of om een antislipvloer in de badkamer. 

De Gratis PlusPunten zijn bedoeld voor mensen van 

65 jaar of ouder en voor mensen met een fysieke 

 beperking. Een medische indicatie is niet nodig. Samen 

met u beoordelen we uw aanvraag op redelijkheid.

Zelf kiezen uit het aanbod

U weet zelf het beste wat u nodig heeft om prettig 

te wonen. Bij Mooiland geven wij u 150 Gratis Plus-

Punten . Met deze punten kiest u uit ons aanbod 

waarmee wij uw woning comfortabel kunnen maken. 

In deze fl yer ziet u het aanbod waaruit u kunt kiezen.

       Langer 
zelfstandig thuis
       wonen met 
Gratis PlusPunten



5. Extra trapleuning 

Op de muur tegenover de al aanwezig 

trapleuning plaatsen we een extra 

houten trapleuning. Dit biedt u extra 

houvast als u slecht ter been bent. 

Wel zo veilig!

Toilet en douche
6. Wandbeugel(s)  

Op de muur in de douche plaatsen we 

beugels. De beugels bieden u extra 

ondersteuning bij het douchen.  

7.Toiletbeugel (opklapbaar)

Op de muur in de toiletruimte plaat-

sen we beugels. De beugels bieden 

u extra ondersteuning bij het gaan 

zitten of opstaan van het toilet. De toiletbeugel bevat een 

houder voor de closetrol. 

8. Opklapbaar douchezitje met 

steunpoot of een losse stoel

Als u slecht ter been bent of minder 

uithoudingsvermogen heeft is zitten 

tijdens het douchen erg fi jn. 

We vinden het belangrijk dat u veilig 

zit tijdens het douchen. Daarom 

kijken we eerst hoe stevig de muur 

is. Meestal is het mogelijk om een 

opklapbaar douchezitje met een 

steunpoot op de muur te plaatsen. Als 

de muur niet sterk genoeg is, is een 

losse douchestoel beter. De monteur 

bepaalt dit samen met u. Ook de hoogte van het  opklapbare 

douchezitje bepaalt u samen met de monteur.  

9. Langere glijstang voor  douchekop (90 cm)

Met een langere glijstang is het 

 mogelijk om de douchekop op 

 verschillende hoogten te zetten. 

De glijstang heeft een lengte van 90 

cm. Hiermee kunt u bijvoorbeeld ook 

heel goed zittend douchen.

10. Verhoogde toiletpot ( + 6 cm) 

De standaard toiletpot vervangen 

we door een hogere toiletpot van 

in totaal 46 centimeter hoogte. Is de 

bestaande toiletpot ingetegeld of is 

er in het verleden een duoblok ge-

plaatst? Dan geven we u een verhoger waarmee u de zitting 

kunt verhogen (+ 6 cm). Heeft u twee toiletten in huis? 

Dan kiest u zelf welk toilet wij vervangen.

11. Antislip vloer

We behandelen uw huidige bad-

kamervloer om hem minder glad 

te maken. Hierdoor verandert de 

oppervlaktestructuur van uw bad-

kamervloer. Als de vloer nat wordt, ontstaat een antislip-

effect. U valt dus minder snel. Het is belangrijk om de vloer 

vetvrij te houden na het aanbrengen van de  coating. De kleur 

en het karakter van de badkamervloer  blijven hetzelfde. 

Let op: deze oplossing is niet overal  mogelijk en is afhanke-

lijk van het type badkamervloer. De monteur bekijkt samen 

met u naar de beste oplossing.

Kranen
12. Eenhendelmengkraan voor 

keuken  

Kranen zijn soms lastig te bedienen 

met twee draaiknoppen. Om dit 

 makkelijker te maken, voorzien we 

de kraan in uw keuken van één hendel. Met deze hendel kiest 

u de juiste temperatuur en de hoeveelheid water. 

Dat is  veiliger en prettiger voor u. 

13. Eenhendelmengkraan voor 

wastafel

Kranen zijn soms lastig te bedienen 

met twee draaiknoppen. Om dit 

makkelijker te maken voorzien we 

de kraan van uw wastafel van één hendel. Met deze hendel 

kiest u de juiste temperatuur en de hoeveelheid water. Dat is 

 veiliger en prettiger voor u. Heeft u twee wastafels in huis? 

Dan kiest u zelf van welke wastafel wij de kraan vervangen. 

 

14. Eenhendelmengkraan douche 

(thermosstaat kraan)

Om het douchen makkelijker voor u 

te maken, plaatsen we een thermo-

statische mengkraan met één hendel. Met de kraan kunt u 

een vaste temperatuur van het water in uw douche instellen. 

Met de hendel kiest u de hoeveelheid water. De monteur 

beoordeelt of uw kraan geschikt is voor een losse hendel van 

Grohe of dat de volledige kraan vervangen moet worden.

 Reparatieverzoek
De voorzieningen waaruit u kunt kiezen, 

blijven eigendom van Mooiland. Als er iets stuk 

gaat kunt u dit bij ons melden via www.mooiland.nl 

of 088 450 10 10. Wij gaan voor u aan de slag en zorgen 

voor reparatie of vervanging. Na het stopzetten van 

de huurovereenkomst laat u de voorzieningen in uw 

woning achter. Wel zo makkelijk!



Heeft u nog
     vragen?

Wij helpen u graag! Bekijk 

onze vernieuwde website 

www.mooiland.nl of bel ons 

op 088 450 10 10. U kunt hier 

ook een reparatie melden 

als er iets stuk gaat aan een 

voorziening.

Gratis PlusPunten aanvraagkaart
Per huurcontract kunt u voor 150 Gratis PlusPunten aan voorzieningen
 aanvragen. Kruis hieronder aan welke voorzieningen u wilt aanvragen.

Voorzieningen

Aantal 

punten

Algemeen

1 Seniorenslot voordeur 

(niet overal mogelijk, ter beoordeling door Mooiland)

23

2 Deurspion 11

3 Bediening bovenraam met handzender 21

4 Overbrugging drempels (kunststof) 13

5 Extra trapleuning (maatwerk) 14

Toilet & Douche

6 Wandbeugel(s) 10

7 Toiletbeugel (opklapbaar) 19

8 Opklapbaar douchezitje met steunpoot of een losse douchestoel 

(ter beoordeling door Mooiland)

33

9 Langere glijstang voor douchekop (90 cm)  18

10 Verhoogde toiletpot (+ 6 cm) of toiletverhoger met solide bril 

(+ 6 cm) (ter beoordeling door Mooiland)

24

11 Antislip vloer (ter beoordeling door Mooiland)  50 

Kranen

12 Eenhendelmengkraan keuken 18

13 Eenhendelmengkraan wastafel 18

14 Eenhendelmengkraan douche (thermosstaat kraan) 26

@



een 
postzegel is 
niet nodig

Woningcorporatie Mooiland

Postbus 140

5360 AC  Grave

Interesse in de
 Gratis PlusPunten?

Vul dan de bijgevoegde antwoordkaart in en stuur 

deze naar ons op. Een postzegel is niet nodig. Op de 

kaart geeft u aan welke voorzieningen uw interesse 

hebben. Iedere voorziening heeft punten. In totaal 

heeft u 150 Gratis Pluspunten te verdelen. U kunt dus 

niet alle voorzieningen bestellen, maar kiezen welke 

oplossing(en) het beste bij uw persoonlijke situatie 

passen. 

Na ontvangst van uw aanvraag bekijken wij of we 

de voorzieningen inderdaad in uw woning kunnen 

aanbrengen. Vaak is dat mogelijk, maar soms ook niet. 

Wij informeren u daar uiteraard altijd over. 

Als de voorzieningen mogelijk zijn in uw woning, 

neemt een medewerker van Mooiland contact met u 

op voor een afspraak. Eén van onze vakmannen of onze 

huisaannemer komt dan bij u langs om de voorzieningen 

te plaatsen. U kunt zo langer zelfstandig thuis wonen in 

uw eigen omgeving. Zo geven wij thuis bij Mooiland!

Aanvraag voorzieningen

Naam

Adres

Postcode

Woonplaats

Geboortedatum

Telefoonnummer


