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in een opgepluste woning  



De opplus-
voorzieningen 
van ’thuis
Ouder worden of gezondheidsklachten kunnen dagelijks grote  
gevolgen hebben voor uw woonplezier. ’thuis heeft hier in een 
aantal gevallen een oplossing voor. Wij noemen deze oplossingen 
opplusvoorzieningen. Deze zogenaamde opplusvoorzieningen 
kunt u bij ons aanvragen.



De opplusvoorzieningen die 
’thuis biedt:
• seniorenslot t.b.v. voordeur woning. 
 Bij dit slot zit het sleutelgat boven de  
 handgreep;
• extra trapleuning;
• verlaagde bediening van klep(boven) 
 ramen (max. 1 per vertrek);
• opklapbaar douchezitje met rug- en  
 armleuning en hulppoot;
• doucheglijstang met slang en 
 douchekop;
• vaste wandbeugel in toilet en/of 
 doucheruimte;
• antislipvoorziening in doucheruimte;
• verhoogde toiletpot in toilet en/of 
 doucheruimte (max. 1 per woning);
• overbruggingsdrempel bij buitendeur  
 woning.

Wie komt hiervoor in 
aanmerking?
De opplusvoorzieningen zijn bestemd 
voor huurders van ’thuis die 55 jaar of 
ouder zijn, of voor huurders jonger dan  
55 jaar met een medische indicatie.  
De voorzieningen zijn gratis, tot een maxi-
mum bedrag van € 1.700,- per woning. 

Hoe vraagt u een voorziening 
aan?
Als u in aanmerking wilt komen voor het 
opplussen van uw woning kunt u het aan-
vraagformulier in deze folder invullen en 
opsturen. Wij nemen uw aanvraag in  
behandeling en sturen deze door naar de 
aannemer. De aannemer maakt met u een 
afspraak voor een opname en bekijkt of 
het mogelijk is om de aangevraagde 

Dankzij 
kleine 
woningaan-
passingen 
langer 
zelfstandig 
blijven 
wonen

voorzieningen uit te voeren. Als uw aan-
vraag wordt goedgekeurd, verstrekken 
wij de opdracht. De aannemer maakt met 
u verdere afspraken over de uitvoering.    

Onderhoud
Het is mogelijk dat het onderhoud aan de 
opplusvoorzieningen door u zelf moet 
worden uitgevoerd. Voor onderhoud- en 
herstelwerkzaamheden aan opplusvoor-
zieningen gelden dezelfde afspraken als 
voor het overige onderhoud aan de  
woning. Meer informatie hierover vindt u 
in het Onderhouds ABC op onze  
website www.mijn-thuis.nl of in de bro-
chure “’thuis in onderhoud”.


