Geachte heer en/of mevrouw,

In deze brochure vindt u informatie over Nieuw Rollecate. Zo lang mogelijk op een vertrouwde
wijze het eigen leven blijven leven, met het wooncomfort en in de stijl die men gewend is.
Met zorgondersteuning op maat, met ruimte en tijd voor echte persoonlijke aandacht. Wonen
als thuis, comfortabel en veilig, maar dan met de zekerheid van service en ondersteuning, het
hele jaar door, zeven dagen per week en 24 uur per dag! Bij Nieuw Rollecate kan dat!
Nieuw Rollecate is een kleinschalige woon- en zorgvoorziening, waar gasten met een
zorgbehoefte worden verzorgd, maar toch ‘thuis’ zijn. Nieuw Rollecate biedt verschillende
diensten, welke in deze brochure nader worden toegelicht.
Na een ingrijpende verbouwing heeft woon- en zorgvoorziening Nieuw Rollecate te Deventer
haar deuren eind 2015 geopend. Zorgbutlers, een eigen restaurant en een historisch pand.
Woon- en zorgvoorziening Nieuw Rollecate heeft het allemaal! En dat met een gloednieuw
zorgconcept dat de verbinding maakt tussen kwaliteit van leven aan de ene kant en de
zorgbehoefte aan de andere kant.

Met vriendelijke groet,
Linda Hazelhekke-Zomer
Directrice Nieuw Rollecate
Tel: 0570 – 234 014
info@nieuwrollecate.nl

Het zorgconcept
Nieuw Rollecate maakt gebruik van een gloednieuw zorgconcept wat de verbinding maakt
tussen kwaliteit van leven aan de ene kant en de zorgbehoefte aan de andere kant. U kunt bij
ons terecht met elke zorgbehoefte en tot aan de laatste levensfase.
Centraal staat de zorgbehoefte van de gast.
Die stemmen we af op uw persoonlijke
wensen en behoeften. Daar is de organisatie
helemaal op ingericht. Vernieuwend is onder
meer dat Nieuw Rollecate werkt met
Zorgbutlers, die gedreven worden door hun
passie voor de zorg. Het takenpakket van de
Zorgbutler is zeer divers, van persoonlijke
verzorging tot gastheerschap. Zij zijn volledig
geaccrediteerde en gediplomeerde zorgverleners. Daarnaast zijn zij op de hoogte van de
laatste wensen, eisen en verwachtingen van de zorgvraag van dit moment. De term ‘butler’
geeft aan dat Nieuw Rollecate meer biedt dan alleen zorgverlening.
Omdat de behoefte aan zorg in de loop der jaren veranderd, bied Nieuw Rollecate zorg op
maat. Voor iedere gast is het zorgaanbod anders en geheel aangepast aan ieders persoonlijke
wensen en behoeften; van eenvoudige huishoudelijke hulp tot intensieve verpleging.
Uiteraard groeit de zorg in de loop der tijd met u mee. Nieuw Rollecate biedt u de juiste zorg
waarvoor u bent geïndiceerd door het CIZ (Centrale Indicatiestelling Zorg). Wij bieden
permanente zorg in onze 22 appartementen. Daarnaast zijn er bij Nieuw Rollecate veel
mogelijkheden voor tijdelijke zorg, particuliere zorg of zorg op maat. Ook wanneer het gaat
om dementiezorg en psychogeriatrische-, of zelfs terminale zorg kunt u bij ons terecht. Heeft
u behoefte aan meer persoonlijke zorg, zoals (para)medische verzorging, dan bieden wij u die.
Deze verlenen wij liefdevol en met respect! Ook ’s nachts staat ons verzorgend personeel voor
u klaar. Een geruststellende gedachte, want uw veiligheid staat immers voorop!
Hiernaast beschikt Nieuw Rollecate over twee hotelkamers voor kortdurend verblijf en
kortdurende zorg. Deze kunt u bijvoorbeeld boeken omdat u nog niet voldoende hersteld bent
om naar huis terug te keren na een operatie, omdat familie tijdelijk niet in de gelegenheid is
om als mantelzorger te fungeren, voor respijtzorg of voor vakantie. We bieden u 24-uurs zorg
voor een beperkte periode.
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Het pand
Nieuw Rollecate kent een rijke historie.
Studenten uit het hele land kwamen vroeger
(1931-1996) naar de Rijkslandbouwhuishoudschool Nieuw Rollecate aan de
Tesschenmacherstraat te Deventer. In 1996
verhuisde het onderwijs naar de nieuwbouw
aan de Handelskade 75, de nieuwe vestiging
van Rijkshogeschool IJsselland. In 2008 is
deze naam vervangen door Saxion. De tuin
van Nieuw Rollecate dient inmiddels als
buurttuin.
Ondanks de zorgbestemming blijft veel van het oude karakter bewaard in het pand. De naam
Nieuw Rollecate blijft bestaan, de zonnebloem (welke sinds 1931 als symbool diende) is in een
eigentijdse stijl verwerkt in het nieuwe logo en het bekende glas-in-lood is op diverse plekken
opnieuw geplaatst. De buitenzijde, met een bouwstijl uit de jaren ’30, is nagenoeg
onveranderd gebleven.
Nieuw Rollecate beschikt over 22 appartementen. U kunt naar wens een zit- en slaapkamer of
een ruim tweekamerappartement betrekken. De grootte van de appartementen varieert van
35 m2 tot 65 m2. Alle appartementen worden zogenoemd “kaal” opgeleverd, zodat elke gast
er zijn of haar eigen stijl en inrichting aan kan geven. Per slot van rekening moet het voelen
als thuis!
Binnen Nieuw Rollecate kan men, tot aan het laatste levensmoment, in een huiselijke
omgeving een eigen appartement huren. Deze zijn van een dusdanige royale grootte, dat ze
geschikt zijn voor echtparen en zijn uitgerust met een eigen pantry en een eigen badkamer
(met douche, toilet en wasvoorziening). Daarnaast beschikt elk appartement over royale
raampartijen. Op de begane grond beschikken alle appartementen over een eigen terras en
op de eerste verdieping over een Frans balkon.
Nieuw Rollecate heeft hotelkamers beschikbaar voor kortdurend verblijf. U kunt bijvoorbeeld
gebruik maken van een hotelkamer omdat u nog niet helemaal hersteld bent na een operatie,
omdat familie tijdelijk niet in de gelegenheid is voor u te zorgen, of voor respijtzorg.
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Tevens beschikt Nieuw Rollecate over een familiekamer. Wij begrijpen dat het heerlijk kan zijn
om een of meerdere nachten te verblijven bij ouders of familie. Daarom bieden wij een
familiekamer aan om ‘over te blijven’. Uit ervaring weten we dat het heerlijk is om in een
warme en prettige omgeving samen te eten, heerlijk te slapen en de ochtend daarna samen
te ontbijten. De familiekamer is voorzien van alle gemakken die u zich kan wensen, zoals een
kledingkast, badkamer, bed, televisie en een aangename zithoek.
Uiteraard kunt u ook bij ons komen overnachten, omdat u er even lekker tussenuit wilt. Nieuw
Rollecate ligt op enkele minuten loopafstand van een bushalte en op ongeveer een kwartier
loopafstand van het centrum. Deventer behoort tot de vijf oudste steden van Nederland en
heeft veel historische bezienswaardigheden. De Lebuïnuskerk en de Sint Nicolaaskerk zijn een
bezichtiging zeker waard; de laatste fungeert als een expositieruimte voor onder andere
moderne kunst. De kerk staat in het Bergkwartier, de oude en gerestaureerde binnenstad,
gelegen op een helling. Tijdens een verblijf in of rondom Deventer beleeft u een
droomvakantie, van een nacht of weekendje weg tot een week of een langere periode.

Eén van de zitgelegenheden op het buitenterras van Nieuw Rollecate
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Faciliteiten
Nieuw Rollecate biedt wooncomfort en een luxe die aansluit op de leefsituatie die de gasten
van het huis wensen. Dit houdt in: vele goede faciliteiten, services, bescherming en privacy. U
woont zoals thuis! Zo bereiden wij dagelijkse verse maaltijden. Uiteraard houden we daarbij
rekening met uw specifieke wensen.
Wij bieden u tal van facilitaire diensten, zoals het laten wassen, drogen en strijken van uw
kleding en linnengoed. Daarnaast bieden wij onder andere ook de service van een kapper,
pedicure en schoonheidsspecialiste in onze welnessruimte. Kortom, persoonlijke aandacht
staat voorop. In goed overleg met u of in samenspraak met uw familie worden de gewenste
diensten en benodigde zorg op u afgestemd.
Nieuw Rollecate beschikt over:
 22 appartementen
 2 hotelkamers
 1 familiekamer
 1 zorgbadkamer
 1 wellnesruimte
 1 vergaderzaal
 Luxe lounge met TV en open haard
 Sfeervolle brasserie
 Lift
 Afhankelijk van het appartement een Frans balkon of een eigen buitenterras met
verlichting
 Grote tuin met looppaden (meehelpen met tuinieren kan), een Jeu de Boules baan,
diverse bankjes en speeltoestellen voor eventuele klein- of buurtkinderen
 Verpleegkundig oproepsysteem
 Exclusieve keuken (meehelpen met koken kan)
 Gezamenlijk royaal buitenterras met buitenterrasheaters
 Parkeerplaatsen
Een greep uit de geleverde services:
 24 uur per dag en 7 dagen in de week zijn er gekwalificeerde Zorgbutlers aanwezig
 Dagelijks vers bereide maaltijden
 Schoonmaak appartementen en gebouw
 Linnenonderhoud
 Kapper aan huis
 Fysiotherapie aan huis
 Tandarts aan huis
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 Manicure en Pedicure aan huis
 Schoonheidsspecialist aan huis
 Georganiseerde activiteiten, zoals een theateravond of een dagje uit
Beleving is een belangrijk aspect binnen Nieuw Rollecate. De smaak, de geur en de beleving
van het zelf koken voegen zoveel toe, dat we gekozen hebben voor een eigen keuken. U kunt
hier genieten van gevarieerde maaltijden, onder andere met lokale streekproducten, gemaakt
door één van onze chef-koks en aangepast aan uw specifieke dieetwensen en allergieën. Vindt
u het leuk om een handje te helpen in de keuken, dan kunt u plaats nemen aan de
zogenoemde chef’s table in de keuken!

Een kijkje in de exclusieve keuken van Nieuw Rollecate waarin alle maaltijden worden bereid
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Kosten
De prijzen variëren op basis van het aantal vierkante meters (m2). U beschikt al over een
appartement vanaf € 1400,00 per maand (excl. diverse service- en maaltijdkosten). Dit is de
prijs voor totale ontzorging en geborgenheid. U huurt bij ons niet alleen een appartement,
maar kiest voor het totaal concept van Nieuw Rollecate. Nooit meer onderhoud aan uw
woning, geen (dure) investeringen aan uw huis, geen vaste lasten, geen hypotheek, geen
huishoudelijke klusjes, genieten van gevarieerde maaltijden bereid onder leiding van een chefkok, altijd iemand met zorgervaring die op u let, altijd mensen om u heen, geborgenheid, vele
activiteiten, een prachtige tuin en nog meer krijgt u hiervoor. Kortom, er is sprake van totale
ontzorging in een onderscheidend concept!
De kosten voor een appartement bestaan uit vier onderdelen welke samen de totale woonen servicekosten omvatten. Dit zijn de huur van het appartement op basis van het aantal
vierkante meters (m2), de verbruikskosten op basis van het aantal kuub (m³), de servicekosten
per appartement en de maaltijdkosten per persoon.
De huur van het appartement is afhankelijk van de grootte van het appartement in vierkante
meters (m²). Een grotere of kleinere kamer is respectievelijk hoger of lager in prijs.
De verbruikskosten dienen voor het gebruik van gas, water en licht. De zogeheten NUTSkosten. Deze zijn opgebouwd n.a.v. het aantal kuub (m³) van het appartement.
De servicekosten worden onafhankelijk van het appartement doorbelast. Hierin is een
onderscheid te maken tussen zorg- en woonkosten. In deze kosten zit inbegrepen:















24 uur aanwezigheid van gekwalificeerd zorgpersoneel niveau 2 t/m niveau 4;
Brand- en alarmeringssysteem;
Verpleegkundig oproepsysteem;
Wassen en strijken van kleding en linnengoed (stomerij kosten niet inbegrepen);
Schoonmaak van het appartement door de facilitair medewerkster;
Gebruik en schoonmaak van de gemeenschappelijke ruimten;
Gebruik van het terras achter het pand;
Onderhoud van tuin en terras;
Herstelwerkzaamheden en onderhoud aan het pand en uw appartement.
Afvalheffing;
Ramenwasser minimaal 4 keer op jaarbasis voor buitenramen;
Ramenwasser minimaal 4 keer op jaarbasis voor binnenramen;
Gebruik van gratis parkeermogelijkheid;
Onbeperkt WiFi gebruik in de gemeenschappelijk ruimten;
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Gezamenlijk gebruik van een abonnement op de Stentor in de gemeenschappelijke
ruimten;
De organisatie van diverse activiteiten;
Korte afstand ritten met chauffeur, indien vervoer met de regiotaxi niet mogelijk is;
Organisatie rondom viering van feestdagen en verjaardagen.

De maaltijdkosten zijn kosten die
zijn gebaseerd op één persoon
voor een dagelijks ontbijt, lunch en
diner. De maaltijden worden in de
gezamenlijke brasserie genuttigd,
maar u heeft ook de keuze om dit
in uw eigen appartement te doen.
Ook zijn hierin kosten opgenomen
voor thee, koffie, water, frisdrank,
sappen of een alcoholische
versnapering. U zult daarin bij ons
helemaal niets tekort komen.
Wij adviseren u contact op te nemen met uw financieel adviseur omtrent de particuliere
woon- en servicekosten, welke (deels) op te voeren zijn middels de inkomstenbelasting. Het
op te voeren bedrag is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en is daarom per gast
verschillend. Door fiscale voordelen kan het netto maandbedrag voor u lager uitvallen,
afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Mocht u zelf niet beschikken over een financieel
adviseur, dan kunt u contact opnemen met onze accountant meneer B. Dollen van Eshuis
Accountants en Adviseurs. Hij kan u de gewenste informatie geven voor uw persoonlijke
financiële vragen. U kunt het accountantskantoor bereiken op 0546 – 811 361.
De woon- en servicekosten dienen door u zelf betaald te worden. Ook is er sprake van
zorgkosten, maar deze worden vergoed via de overheid of de zorgverzekeraar afhankelijk van
de gestelde indicatie. Beide kosten dienen strikt gescheiden te zijn van elkaar en kunnen nooit
en te nimmer met elkaar verrekend worden. Wij ondersteunen u graag bij het uitzoeken van
de relevante informatie.
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Plattegrond Begane Grond
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Plattegrond 1e Verdieping
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Vrijblijvend in gesprek
Uiteraard voorzien wij u graag van meer informatie. We gaan dan ook graag persoonlijk en
vrijblijvend met u in gesprek om een goed beeld te vormen van úw specifieke zorgsituatie,
maar vooral ook van uw wensen en behoeften.
Tijdens een gesprek kunnen we u uitgebreid informeren over al onze mogelijkheden,
kamerprijzen, uw eigen bijdrage, de zorgindicaties en de fiscale voordelen. Ook kunnen we,
uiteraard geheel vrijblijvend, een kostenoverzicht voor u maken. Dit gebeurt, volledig
afgestemd op uw specifieke woon- en zorgbehoefte, in overleg met een accountant.
Voor een bezichtiging van een of meerdere appartement of verdere vragen kunt u contact
met ons opnemen via onze website www.nieuwrollecate.nl, ons emailadres
info@nieuwrollecate.nl of telefonisch via 0570 - 234 014.
Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd.

onderscheidend, gastvrij en geborgenheid in
zorg
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