
plezierig leven,
zorgeloos wonen



Welkom bij Huize Brandsen! Een sfeervol woon-zorghuis 

midden in het gezellige en groene Baarn. Hier geniet u van 

ruime appartementen, vertrouwde service en een levendige 

sfeer. Zo wordt zorgeloos wonen zorgeloos leven.

En vooral: plezierig leven! 

 prettige service

Wonen bij Huize Brandsen betekent 

ook genieten van alle service in

huis. Gezellig samen genieten van 

de met zorg bereide maaltijden, 

of gewoon rustig in uw eigen 

comfortabele appartement. Verder

kunt u gebruik maken van allerlei

diensten zoals huishoudelijke 

verzorging, was- en boodschappen-

service en de SRV-wagen. Of 

u laat zich verwennen bij onze 

schoonheidsspecialiste, kapper of 

pedicure. Gewoon allemaal in huis!

 goed & veilig voelen

Plezierig leven begint met je goed 

voelen. Dat betekent meer dan alleen 

een goede persoonlijke verzorging. 

Maar bijvoorbeeld ook volop actieve 

en creatieve activiteiten, zowel 

individueel als in groepsverband.

We doen er verder alles aan 

om u veilig te laten voelen, in 

een beschermde omgeving met 

privacy. Zo heeft u persoonlijke 

alarmeringssystemen en 

videobewaking, allemaal dankzij 

moderne domotica-technieken.

 professionele zorg

Bij Huize Brandsen bent u 24 uur 

per dag verzekerd van de beste 

professionele zorg. Sinds 2009 zijn

we HKZ-gecertificeerd. Onze 

verzorgenden en medewerkers helpen 

u bij de dagelijkse verzorging. Heeft 

u steeds meer zorg nodig, of krijgt 

u onverhoopt geheugenproblemen? 

Dan hoeft u niet te verhuizen naar een 

verpleeghuis. We blijven zorgen voor 

u. Want wonen in Huize Brandsen, dat 

is levensloopbestendig wonen, met 

levensloopbestendige zorg.
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 woongenot

Bij Huize Brandsen is wonen 

genieten. Alle appartementen 

(van 30 tot 80m2) beschikken over 

comfortabele eigen faciliteiten, 

zoals een ruime kitchenette en 

badkamer. Bij veel appartementen 

heeft u heerlijk zon op een ruim 

balkon. U kunt ook ontspannen in 

de bibliotheek, huiskamer of in de 

tuin. En dat allemaal midden in het 

levendige centrum van Baarn. Met 

het bos en het gezellige Eethuys –

café De Generaal op loopafstand.



Maak een 
afspraak 
voor een 
vrijblijvende 
rondleiding

Huize Brandsen

Koningsweg 2

3743 EV Baarn

035 - 541 3055

info@huizebrandsen.nl

www.huizebrandsen.nl

 zorghotel

Huize Brandsen heeft vernieuwde 

zorghotel-faciliteiten. Dat kan 

handig zijn bij ziekte, na een 

medische ingreep of vakantie van 

uw familie. U verblijft bij ons in een 

veilige omgeving. Met 24 uur per 

dag professionele zorg, volpension 

maaltijden, huishoudelijke hulp 

en nog veel meer. Afhankelijk van 

uw verzekeringspakket, kunt u in 

veel gevallen de kosten geheel of 

gedeeltelijk declareren. Tijdens 

uw verblijf kunt u genieten van alle 

activiteiten, service en faciliteiten 

die we ook bieden aan onze vaste 

bewoners.  
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