
Serviceflat De Horst 

 
Ruim van opzet, vriendelijk van uitstaling, prachtig gelegen op één van de 
mooiste plekken van Goes, waar stijl en rust gecombineerd worden met service 
en comfort. Midden in het stadswandelpark van Goes en vlak bij het 
stadscentrum gelegen, levert Serviceflat De Horst dé ideale woonomgeving 
voor senioren. 
 
Serviceflat De Horst komt tegemoet aan ieders specifieke wensen en eisen. De 
meeste appartementen in Serviceflat De Horst tellen 2 kamers, maar er zijn ook 
enkele grote 3 kamer appartementen. De praktische en eigentijdse indeling van 
de appartementen zorgt ervoor dat de ruimte optimaal benut wordt.  
Ieder appartement beschikt over een eigen overdekt terras of balkon waarop 
het heerlijk genieten is in de provincie met de meeste zonne-uren van ons land. 
De appartementen worden omgeven door een even lieflijk als schilderachtig 
park waarin de spreekwoordelijke rust van de natuur de boventoon voert. 
Wandelen is hier een genot, ruimte bijna vanzelfsprekend. 
 
Elk appartement heeft een aparte berging in de kelder. Daarnaast beschikt 
Serviceflat De Horst nog over een afgesloten fietsenberging en parkeergarage. 
Met de auto of het openbaar vervoer is Serviceflat De Horst uitstekend 
bereikbaar en er is voldoende parkeergelegenheid aanwezig. 

 

  



Serviceflat De Horst Algemeen 

 
Als actieve senior staat u midden in het leven. U wilt graag zelfstandig blijven 
wonen. Maar wel in een prettige woonomgeving. In een stad waar wat te 
beleven valt en in een mooie provincie. Laat de kans dus niet voorbij gaan om 
kennis te maken met Serviceflat De Horst. 
Een serviceflat die voldoet aan alles wat een zelfstandig wonende senior zich 
wenst! 
Beschermd en stijlvol wonen op een prachtige locatie waar natuur, comfort en 
centrale ligging ten aanzien van uitvalswegen en winkelcentra aan bijdragen. 
Dat is een prachtig vooruitzicht! 
 
Wonen in Serviceflat De Horst, betekent zelfstandigheid met extra gemak, 
comfort en veiligheid. Bewoners genieten een hoge mate van keuzevrijheid en 
kunnen gebruik maken van de faciliteiten, zoals winkel, kapsalon, wasserette 
en dergelijke. Daarnaast worden er ook gezamenlijke activiteiten 
georganiseerd. En wilt u dat er maaltijd wordt bezorgd, dan wordt dat voor u 
geregeld. 
 
Het wonen in een serviceflat biedt grote voordelen en hoewel uw privacy 
centraal staat, is ook uw veiligheid van groot belang. De centrale informatie-
balie is 12 uur per dag ‘’bemand’’ en een uitgebreid veiligheidssysteem waakt 
dag en nacht over u veiligheid.  Mochten er zich calamiteiten voordoen, dan is 
de eerste hulp altijd 24 uur per dag beschikbaar. Met andere woorden: u 
woont geheel zelfstandig, maar mocht u gebruik willen maken van meer service 
en dienstverlening dan kan dat voor u geregeld worden. 
 
Hoe u woont en leeft in de  serviceflat  bepaalt u zelf. Binnen het pakket van 
voorzieningen is er onder andere een winkel, een kapper en een pedicure, waar 
u als bewoner gebruik van kunt maken. Maar u kunt ook zelf uw weg zoeken 
naar de Goese middenstand. Wij beschikken over een ruime recreatiezaal, 
serre en bibliotheek, die u de ontspanning biedt die u zelf wenst. 
 
Vrienden of familie op bezoek, maar slaapplaats  tekort? In de Serviceflat De 
Horst zijn drie logeerkamers beschikbaar, zodat een  gezellige  avond met 
vrienden of familie niet vroegtijdig of abrupt hoeft te worden afgebroken. 
 
Wonen en leven is ook actief zijn. Serviceflat De Horst staat bekend om de vele 
activiteiten, het open en gezellige karakter. Het hoeft niet, het mag natuurlijk 
wel. Gewoon een kwestie van kiezen. U bepaalt!  



Goes 

 
Goes, het vriendelijke bruisende hart van Zeeland, ligt centraal in de provincie, 
met uitstekende verbindingen naar Rotterdam, Middelburg, maar ook Gent, 
Brugge en Antwerpen. Naast haar prachtige zichtbare historie in het centrum, 
zoals de vesten, de haven en monumentale panden, heeft Goes ook veel 
natuurschoon te bieden. De Zak van Zuid-Beveland op fietsafstand, maar ook 
de Oosterschelde, Westerschelde en het Veerse Meer liggen in de directe 
omgeving. 
 
Het   Historische centrum van  Goes biedt u, naast de sterk aanwezige cultuur 
en middenstand, ook de charme van uitstekende restaurants, vele cafés en  
gezellige eetgelegenheden. Goes is zeker geen ingeslapen provinciestadje, het 
biedt aan vele dynamische bedrijven onderdak. Historie gaat hier samen met 
economie en ontwikkeling. En te midden van die levendige afwisseling treft u 
het rijk geschakeerde openbaar groen, wat de stad tot een leefbaar geheel 
maakt, een uitdaging voor de wandelaar of romantische genieter. Vergeet  
daarbij niet de openbare voorzieningen, het prachtige zwembad, de 
schouwburg en de uitgestrekte golfbaan. 
 

 
 

  



Huurkosten 

Maandelijks worden de huurkosten in rekening gebracht die bestaan uit: 
- de “kale” huur van het appartement 
- Servicekosten 
- Huur en servicekosten voor zonneschermen en screens 
- Voorschot stookkosten 
- Voorschot elektra verbruik 

 

Servicekosten 

De servicekosten die worden doorberekend aan de bewoners omvatten de 
volgende kosten:  

- receptieservice 
- kleine klusjes technisch medewerker (minder dan 15 minuten) 
- elektriciteit (algemene ruimten) 
- Schoonmaakonderhoud algemene ruimten 
- Inventaris algemene ruimten 
- afvoer van huisvuil (m.u.v. rest- en GFT afval) 
- warm en koud water 
- kabeltelevisie met uitgebreid pakket 
- tuinonderhoud 
- alarmering 

 
Losse  bestedingen 
De facultatieve bestedingen zoals gebruik van de logeerkamer, assistentie van 
de technische medewerker of catering etc., worden apart in rekening gebracht. 
Deze kosten worden op de maandelijkse nota vermeld. 
 

Dienstverlening (facultatief) en verdere voorzieningen 
 

- inpandige parkeergarage  
- logeerfaciliteiten 
- winkel 
- maaltijdvoorziening 
- fitnessruimte 
- jeu de boulesbaan 
- hobbyruimte 
- activiteiten in de recreatiezaal (koffie-ochtend, Happy Hours, Sooss, 

diners, recepties, biljarten, bewegen voor senioren) 


