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dat  i s  thu iskomen!





‘Statenhoek’ is een appartementencomplex voor senioren in Emmen, gelegen tussen het centrum van Emmen en het centrum van Angelslo.
Gesitueerd aan de Angelsoërsdijk, ligt ‘Statenhoek’ aan de rand van Emmen heerlijk vrij tussen het prachtige groen. 
Het complex bestaat uit 105 grotendeels gerenoveerde appartementen.

‘Statenhoek’ is een appartementencomplex voor mensen van 50 jaar en ouder. De appartementen zijn volledig ingericht voor zelfstandig  
gebruik. Daarnaast zijn alle appartement zo ingericht dat zij volledig aansluiten op de behoefte van het gebruik door senioren. 
Door het warme en moderne kleurgebruik stralen de appartementen een behaaglijke sfeer uit waar u zich veilig en thuis zult voelen.

‘Statenhoek’ biedt u een plek waar u zich echt op uw gemak zult voelen. Een omgeving waar u zich omgeven weet door gelijkgestemden.  
U kunt deelnemen aan de diverse activiteiten in de sfeervol ingerichte gezamenlijke ruimten. U kunt denken aan activiteiten als koffieochtenden  
en bingo. Of bijvoorbeeld biljarten, handwerken en gymnastiek in de gemeenschappelijke recreatiezaal. 

‘Statenhoek’ beschikt over een bemande receptie en een informatiebalie van Leveste Care. Daarnaast is er een logeerappartement  
met twee slaapkamers welke gehuurd kan worden ten behoeve van familieleden of kennissen.

Rondom ‘Statenhoek’ vindt u een ruime tuin met terras.

A p p a r t e m e n t e n c o m p l e x  ‘ S t a t e n h o e k ’



Op loopafstand door de groene parkachtige omgeving van ‘Statenhoek’ vindt u winkelcentrum Angelso. Het Theater de ‘Muzeval’, het zwembad 
‘Aquarena’ en het Scheper Ziekenhuis zijn met openbaar vervoer direct, dichtbij en makkelijk bereikbaar. 

Mocht u gebruik willen maken van extra ondersteuning, dan zijn er korte lijnen met Leveste Care. Zij kunnen u alle zorg bieden die u nodig heeft 
om uw leven optimaal vorm te geven. In ‘Statenhoek’ bevindt zich een informatiepost van Leveste Care, waar u met al uw vragen terecht kunt.
De receptioniste kan u o.a. van dienst zijn bij administratieve vragen, algemene postverzorging, het beheer en reserveren van de logeerkamers, 
ondersteuning bieden bij de activiteiten die georganiseerd worden door de activiteitencommissie en het verzorgen van de koffieochtenden. 
Ook is er op drie ochtenden per week een huismeester aanwezig die u kan ondersteunen bij bepaalde onderhoudszaken in uw appartement.

Op dit moment zijn er nog verschillende typen appartementen per direct beschikbaar. Alle appartementen beschikken over een entree met 
garderobe, een woonkamer en een gesloten keuken met kastruimte en vaste kasten. De badkamer is ruim en voorzien van een douche, toilet en 
wastafel. De appartementen zijn voorzien van een slaapkamer en hebben allemaal de beschikking over een extra, separate berging in de kelder. 
Een aantal appartementen is voorzien van een verlengde woonkamer of biedt ruimte aan een extra slaapkamer.

De huurprijzen zijn vanaf € 500,00 per maand voor een 1 slaapkamer appartement en vanaf € 600,00 per maand voor een twee slaapkamer 
appartement. De servicekosten zijn exclusief.
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‘Statenhoek’ kent 4 verschillende typen appartementen. De typen A, B, A1 en C. De typen A en B bestaan uit een woonkamer, slaapkamer, 
badkamer, keuken, balkon en berging. Type C heeft de beschikking over een extra slaapkamer en type A1 kent een verlengde woonkamer.
Ieder appartement heeft de beschikking over een in de kelder gelegen berging. 

De huurprijzen verschillen per appartement en zijn vastgesteld conform het woningwaarderingsstelsel (WWS). 
Naast de huurprijs worden servicekosten in rekening gebracht voor gas, elektra, water, tuinonderhoud, de huismeester 
en overige. De servicekosten vindt u in de separate bijlage in deze brochure. 

D e  v e r s c h i l l e n d e  t y p e n  a p p a r t e m e n t e n



In ‘Statenhoek’ is op drie ochtenden in de week een huismeester aanwezig. Daarnaast zal iedere dag de receptiebalie open zijn 
en kunt u ook daar terecht met uw vragen, opmerkingen en ideeën. 

Uitgebreide informatie omtrent de huurovereenkomst, de servicekosten, de diensten van de huismeester en overige, zullen wij u 
overhandigen na een bezichtiging. 
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In de kelder is tevens een algemene ruimte te vinden, waar zich oplaadpunten 
voor elektrische fietsen en scootmobielen bevinden.



Gezelligheid in de gemeenschappelijke ruimte. Lekker ontspannen in de recreatiezaal.

Recentelijk zijn de algemene ruimten, waaronder de entree, receptie en recreatiezaal, van ‘Statenhoek’ geheel gerenoveerd. 
De buitenzijde van het pand zal nog een grondige facelift ondergaan en zal daardoor een eigentijdse uitstraling krijgen.
De entree is uitermate gebruiksvriendelijk en heeft een uitnodigende uitstraling.

Het interieur van het appartementencomplex is volledig aangepast aan de eisen en wensen van deze tijd. Daarnaast zijn alle
gezamenlijke ruimten zo ingedeeld dat zij voorzien zijn van alle gemakken en goed toegankelijk zijn voor alle bewoners en bezoekers. 
Zo bezit ‘Statenhoek’ een recreatiezaal waar o.a. koersbal wordt gespeeld, gesjoeld en gehandwerkt wordt, een biljartruimte en een 
loungehoek. Door het moderne kleurgebruik zijn warme, gezellige ruimten ontstaan die zich uitermate lenen voor gezamenlijke activiteiten.

I m p r e s s i e  R e n o v a t i e



De woonkamer, slaapkamer en keuken. De centrale hal en de informatiepost van Leveste Care.

Een overzicht van de gemeenschappelijke ruimte, de sanitaire voorzieningen en de centrale hal.





van harte  welkom



Indien u aanvullende informatie wenst, een bezichtiging wilt inplannen of persoonlijk contact op prijs stelt, kunt u contact opnemen 

met de makelaar voor appartementencomplex ‘Statenhoek’, Persoonlijk Wonen te Emmen. Uw persoonlijk adviseur is mevrouw Sonja Bouwers. 

Zij is bereikbaar op info@persoonlijkwonen.com en telefonisch via mobiel: 06 52 43 17 79.

| Bellen: 06 52 43 17 79 |

| Mailen: info@persoonlijkwonen.com |

| Emdenweg 3 | 9723 TA Groningen | Postbus 5121 | 9700 GC Groningen |

| Bellen: 050 - 20 11 960 | Mailen: info@steenwell.nl |

M e e r  i n f o r m a t i e

www.statenhoek.nl


