
www.vryleve.nl

Kom binnen bij Vryleve tijdens kantooruren om vrijblijvend te kijken. 

Heeft u al ideeën? Maak dan een afspraak: wonen@vryleve.nl of 0316-543741.

U bepaalt

zelf
hoe u woont!

Hoe werkt dat dan?
Als u een wens heeft met betrekking tot uw woning, 

neemt u contact op met Vryleve. In een gesprek met een 

medewerker en een bezoek aan uw huis, bekijkt u samen 

wat er voor u en uw woning mogelijk is en wat de kosten 

zijn van uw wensen. De kosten en mogelijkheden zijn 

natuurlijk helemaal afhankelijk van wat u aan uw woning 

wilt veranderen. De medewerker van Vryleve spreekt 

dit uitgebreid met u door. U kiest uiteindelijk zelf welke 

werkzaamheden u wilt laten uitvoeren. 



U woont naar tevredenheid in uw woning. En dat wilt u graag zo 

houden. Toch zijn er misschien kleine of grote dingen die u aan 

uw woning zou willen veranderen. Vaak is meer mogelijk dan u 

in eerste instantie zou denken. Vryleve denkt graag met u mee. In 

deze folder leest u hoe dat in zijn werk gaat. 

waar moet ik aan denken?
Zou u liever wat meer ruimte beneden willen hebben, omdat de 

kinderen meer speelruimte nodig hebben, of omdat u (op termijn) 

beneden wilt kunnen slapen? Dan is een uitbouw misschien 

wat voor u. Of denkt u aan een tweede trapleuning, om de trap 

veiliger te maken, een toilet op de bovenverdieping, een beugel 

in de badkamer, een lamp bij de voordeur of een nieuw bestraat 

toegangspad? Er is van alles mogelijk in en rondom uw woning. U 

bepaalt zelf hoe u woont!

Vertel ons uw wensen

Comfortabeler
enveiliger

wonen? 

of scan de Qr-code met uw smart-phone en start de test direct.

START
 HUISTEST

Huistest
Geniet u nu van uw woning en bent u van mening dat 

uw woning veilig en comfortabel is, ook als u ouder 

wordt? Doe eens een test om te kijken of dat ook echt 

zo is. U vindt de test op onze website, www.vryleve.nl. 

Klik op de knop “Test hier uw woning” en doe de test. 

Na het invullen van alle vragen krijgt u een duidelijk 

overzicht van mogelijke maatregelen in uw woning.  

U krijgt daarbij ook een indicatie van de kosten die de 

maatregelen met zich meebrengen.

Nieuwsgierig
Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? 

Loop dan eens bij ons binnen. Dan kunt 

u direct een bezoek brengen aan onze 

showroom. Hierin zijn diverse keuken- 

en badkameropstellingen gemaakt. 

Ook vindt u voorbeelden van kleine 

verbeteringen in en om het huis. 
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