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HOE HET WERKT

Via de website kunt u zich aanmelden voor het Proudhomes lidmaatschap. Wij
streven ernaar u om binnen 24u te beantwoorden.

Aanmelden1.

Na een kennismaking gaan we samen uw profiel opstellen en gaan we opzoek
naar een woning op uw gewenste locatie: dit kan een bestaande Proudhome zijn
of een nieuwe locatie.

2. Profiel

Aan de hand van uw profiel en gewenste locatie maken wij een match met
andere profielen: mensen met dezelfde normen en waarden.

3. Match

Proudhomes maakt samenwonen voor gelijkgestemde ouderen
mogelijk. Wij staan voor comfortabel wonen waar plezier en
gezelschap met dezelfde normen en waarden centraal staan.
  
Wij geloven in wonen met gelijkgestemden. Huisgenoten met wie je
ervaringen, talenten en interesses deelt. Ons platform brengt deze
mensen bij elkaar en zoekt voor deze mensen een warm en
toekomstbestendig thuis

 



 

Proudhomes
Community

Het lidmaatschap bij Proudhomes
kost, afhankelijk van de woning

tussen de €1100-€1250 per maand.

Matching tussen gelijkgestemde huisgenoten
Het vinden van een geschikte woning op gewenste locatie
Huur van een privé kamer inclusief badkamer en pantry
Gemeenschappelijke en gemeubileerde keuken, woon- en logeerkamers
Gas/water/licht en WiFi
Wekelijkse schoonmaak
Elke week bezoek van de Huiscoach 
Proudhomes app en evenementen

Proudhomes is een community waar ervaringen, talenten en interesses gedeeld worden.
Ons platform brengt deze mensen bij elkaar en zoekt voor deze mensen een warm en
toekomstbestendig thuis. Daarnaast worden er allerlei leuke evenementen georganiseerd
voor en door leden van de Proudhome community.
 
 Wat houdt lid zijn bij Proudhomes Community in:



Proudhome
Grote woonkeukens en gezellige gemeubileerde woon- en hobbykamers vormen de
perfecte omgeving voor een ontspannen en gezellige sfeer. Er worden allerlei leuke
evenementen georganiseerd voor en door leden van onze Proudhome community. Dat
zijn vrijwilligers, bewoners, en wachtenden.

Proudhomes worden met veel zorg
en toewijding ontworpen met als
doel een warm en gezellig huis
creëren waarin sociale interactie en
gezelligheid centraal staan.  De
gemeenschappelijke ruimtes zijn
gemeubileerd en vormen een goede
ontmoetingsplaats voor u en uw
huisgenoten. 
 
Wanneer u toe bent aan rust, kunt u
zich terugtrekken in uw ruime privé
suite, beschikkend over badkamer en
kitchenette, die u naar eigen wens
kunt inrichten. 
 

Woningen

Wat kunt u verwachten in een Proudhome:







info@proudhomes.nl

www.proudhomes.nl

Interesse maar behoefte aan meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met onze locatie manager:



PROUDHOMES
MEER  DAN  WONEN

© 2019 by Stichting Proudhomes KVK 76235645 


