“ Ook in de vakanties
is hulp geregeld.”
> Florein regelt het

“ Elke week mijn huis
helemaal aan kant.”
> Florein biedt continuïteit

Florein staat voor u klaar

Florein

... regelt het

Het is echt waar. Geen vraag is ons te gek. Om u toch een
paar tips te geven, geven wij u enkele voorbeelden van
wat wij zoal op maat regelen voor onze klanten.
>
>
>
>
>
>
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Florein staat voor u klaar

... wanneer u maar wilt

Een schoon en fris huis
Wekelijkse boodschappen
Bezoek aan familie
Samen winkelen
Naar het museum
Wandelen in het bos of langs het strand
Samen bloemen in de tuin verzorgen

En welke
vraag heeft u?
Belt u ons gerust,
via telefoon:

071 - 8900443

Florein
Laan van Vredenoord 1
2289 DA RIJSWIJK
T 071 - 8900443
Kijk ook op: www.florein.nl

AWBZ erkend

via moederorganisatie Florence

www.ﬂorein.nl

Florein staat klaar

... wanneer u wilt

Een schoon en fris huis. Een tuin, waar
de bloemen bloeien. De was, lekker gestreken
in de kast. En binnen dampt de thee en
is de koektrommel voor de visite gevuld.
Dat lijkt allemaal heel vanzelfsprekend.
Toch is dat niet altijd zo.

Een helpende hand is dan welkom. Voor het huishouden, de
boodschappen, de plantjes of om samen een wandeling te
maken. Florein staat voor u klaar, wanneer u maar wilt.

“ Een fris huis geeft
een opgeruimd gevoel.”

Florein, iets voor u?

“ Met een gebroken arm,
kan ik toch naar
mijn zangavond.”

Het team van Florein staat dagelijks voor
u klaar. Wij werken uitsluitend met gekwalificeerde hulpen. Mensen, waar wij
achter staan en waar u op kunt bouwen. U
kunt ons dagelijks bellen met uw wensen.

> Flexibel wanneer u dat wilt

> Met een vaste hulp via Florein

Afhankelijk van uw wensen komt Florein bij u thuis. Een of meer
keren per week of om de veertien dagen. De keus is aan u.
Samen stemmen we de taken af en zorgen we dat alles netjes
en goed wordt geregeld. Heerlijk toch. En u heeft geen indicatie
nodig.

... Geen vraag is ons te gek.

Wij zorgen voor een vaste en ervaren hulp, met een
luisterend oor. Uw wensen kunnen immers altijd veranderen.
Mocht uw hulp op vakantie of ziek zijn, zorgen wij voor
vervanging, indien u dit wenst.

Voor uw vraag of meer informatie kunt u ons bellen:
Telefoon 071- 8900443
Of stuur uw mail naar info@florein.nl

Extra hulp
Florein biedt ook meer
hulp als dat nodig is.
- thuiszorg
- 24 uurszorg
- specialistische verpleegkundige zorg

