
 

Een woonconcept voor

alleenstaande 65+'ers

die op zoek zijn naar

gezelligheid in het

dagelijks leven

PROUDHOMES
MEER  DAN  WONEN



OVER
PROUDHOMES

 

Ieder bewandelt het leven op
zijn of haar manier om
uiteindelijk de ervaringen
daarvan te delen. 
 
Onze ouderen hebben
verhalen, ervaringen en
levenslust. Als Proudhomes
streven we ernaar dat deze
prachtige aspecten behouden
worden.

HOE HET WERKT

Via de website kunt u zich

aanmelden voor Proudhomes.

Hier kunt u uw interesse

tonen en gegevens

achterlaten, en tevens uw

provincie en/of stad van

voorkeur aangeven.

Aanmelden1.

Wanneer er een plaats

beschikbaar komt in een

Proudhome in uw plaats van

voorkeur, sturen wij u een

vragenlijst waarin u uw

interesses, behoeftes en

voorkeuren kenbaar kunt

maken.

2. Intake

Aan de hand van uw profiel

maken wij een match tussen

andere profielen: mensen met

dezelfde normen en waarden.

Deze leggen wij voor aan de

huidige bewoners van het

Proudhome.

3. Match

Proudhomes staat voor

comfortabel wonen waar plezier

en gezelschap met dezelfde

normen en waarden centraal

staan. Een woonconcept voor

alleenstaande 65+'ers die op zoek

zijn naar gezelligheid in het

dagelijks leven. 

Samenwonen is leuk, maar niet

met iedereen. 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 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. 

Bij Proudhomes staan we altijd open voor

suggesties en wij stimuleren het meedenken van

onze bewoners, u weet immers het beste wat u

prettig vindt.

woningen

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.



 
LOCATIES

Het lidmaatschap kost €1000- €1250

inclusief per maand afhankelijk van

de grootte van de suite.

Proudhome Zwolle
In Proudhome Zwolle zijn er 19

suites, 3 logeerkamers, grote

woonkamer en keuken. De

gemeenschappelijke ruimtes zijn

gemeubileerd en vormen een

goede ontmoetingsplaats voor u

en uw huisgenoten. De privé suites

zijn voorzien van een badkamer en

kitchenette.

 

Proudhome Zwolle wordt met veel

zorg en toewijding ontworpen met

als doel een warm en gezellig huis

te creëren waarin sociale interactie

en gezelligheid centraal staat.

Proudhomes werkt met

woningcorporaties en

projectontwikkelaars aan nieuwe

locaties door het hele land. Op

onze website kunt u uw voorkeur

aangeven. 
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