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Zelfstandig en
COMFORTABEL   WONEN

Thuis in Loosduinen

Bereikbaarheid en openbaar vervoer
Dekkersduin heeft parkeerruimte voor de deur. De halte 
van bus 24 is op 2 á 3 minuten loopafstand, naar de 
Randstadrail 3 is de loopafstand circa 10 minuten.

Informatie
Het nieuwe Dekkersduin wordt naar verwachting 
medio 2014 opgeleverd. Heeft u interesse in één van 
onze huurappartementen? Dan kunt u voor meer 
informatie contact opnemen met het Wijkservicepunt 
van Uitzicht/Dekkersduin, 070 - 754 55 66. Een email 
kan ook:  wspuitzicht@florence.nl

DE SLEUTELS VAN 
UW NIEUWE APPARTEMENT 

LIGGEN VOOR U KLAAR! 



Dekkersduin ligt in de Campanulastraat in de rustige wijk 
Bohemen nabij de badplaats Kijkduin en natuurgebied 
Meer en Bos. Op loopafstand treft u op de Arabislaan 
diverse gezellige winkels. Dekkersduin beschikt over een 
fraaie binnentuin waar het bij mooi weer goed toeven is.

Prettig wonen en ontmoeten
Dekkersduin biedt voorzieningen die u in staat stellen, 
met (thuis)zorg, comfortabel en zelfstandig te wonen. Op 
de begane grond is een sfeervolle ontmoetingsruimte en 
een restaurant. Geheel naar wens kunt u gebruik maken 
van services op hotelmatig gebied. Ook op het gebied van 
welzijn en ontspanning zijn er volop mogelijkheden.

Wooncentrum

Bent u op zoek naar een comfortabel appartement? Denkt u dan eens aan een luxe 

appartement van Florence woonzorgcentrum Dekkersduin. Daar kunt u wonen met 

comfort, ruimte en (thuis)zorg. 

Dekkersduin

De huurappartementen
In het gebouw bevinden zich 24 huurappartementen, 
in 5 verschillende types, met afmetingen van 91 tot 106 
vierkante meter. Alle appartementen beschikken over een 
woonkamer met open keuken en twee (slaap)kamers en 
een terras of serre. Door gebruik van moderne domotica, 
bijvoorbeeld alarmering en een spreek/luisterverbinding, 
is een optimale zelfstandigheid vanzelfsprekend.

Voorzieningen
Diverse voorzieningen worden op de begane 
grond gerealiseerd. Er zijn plannen voor een 
huisartsenpraktijk, een internetcafé, een 
winkeltje en een ruimte voor een kapsalon, 
schoonheidsspecialiste en pedicure.

Appartement A4
• woonkamer (± 25,7 m2)
• slaapkamer (± 15,6 m2)
• keuken (± 7,9 m2)
• badkamer (± 5,1 m2)
• eetkamer (± 13,2 m2)
• serre (± 8,4 m2)

Appartement A2
• woonkamer (± 28,2 m2)
• slaapkamer (± 15,3 m2)
• keuken (± 9,5 m2)
• badkamer (± 5,1 m2)
• eetkamer (± 8,1 m2)
• terras (± 8,9 m2)


