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Welkom!
Hartelijk welkom bij Huis Convivio. Fijn dat u geïnteresseerd bent om bij Convivio te komen wo-
nen. Wij doen elke dag onze uiterste best om alle bewoners de beste zorg te bieden, te zorgen 
dat iedereen zich thuis voelt en persoonlijk te begeleiden op een manier die hen past. We willen 
dat iedereen zichzelf kunnen zijn bij ons en zich gezien en gehoord voelt. De diensten van Con-
vivio bieden we zoveel als mogelijk aan op basis van de vragen van onze bewoners en gasten. 
Daarbij respecteren we altijd eenieders waarden en behoeften. 

In deze informatiebrochure staat meer informatie over Convivio en het wonen in Huis Convi- 
vio. Wat moet u allemaal weten? Wat kunt u van ons verwachten? En wat verwachten wij van 
bewoners en hun familie?

Bovenal is het kennismaking met Huis Convivio en de sfeer. Want die sfeer staat altijd voorop: 
hier kunt u stil zijn zonder dat het ongemakkelijk is, is gewoon bijzonder en bijzonder ook ge-
woon. Kortom, ouder worden op een manier die helemaal bij u past. En op basis van het activi-
teitenprogramma hebben we al heel wat leuke dingen samen ondernomen. Kom vooral langs, 
ga mee op pad  en proef de sfeer van Huis Convivio.

Elleke Inderfurth
Directeur Convivio Zorg
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Bij Convivio woon je zoals thuis. Ondanks (toenemende) beperkingen door dementie helpen we 
onze bewoners om in ons huis een zo normaal mogelijk leven te leiden. Daarbij staan persoon- 
lijke betrokkenheid, aandacht en het zorgen voor een veilig gevoel centraal. Elke dag streven we 
naar de juiste balans om samen het meeste uit de dag te halen. Om dit alles te realiseren werken 
we volgens onze vastgestelde kernwaarden, missie en visie. Deze worden ook uitgedragen door 
onze medewerkers.

Respect
Waardering en collegialiteit
• We laten de ander in zijn waarde en respecteren de eigenheid en diversiteit van iedereen;
• We praten mét elkaar (niet over elkaar) en luisteren goed naar de ander;
• We geven doordachte feedback en spreken onze waardering uit.

Integriteit
Eerlijkheid en betrouwbaarheid
• We doen wat we beloven en komen afspraken na;
• We gaan vertrouwelijk om met alle informatie;
• We respecteren de grenzen van de ander (privacy) en bewaken onze eigen grenzen (asser-

tiviteit).

Professionaliteit
Deskundigheid en verantwoordelijkheid
• We voelen ons verantwoordelijk voor de aan ons toevertrouwde taken;
• We kennen onze procedures en protocollen en handelen ernaar;
• We geven onze grenzen aan als deze in het belang zijn van de cliënt of in strijd zijn met 

regelgeving.

Zorgzaamheid
Aandacht en dienstbaarheid
• We luisteren écht en leven ons in in de wensen en zorgen van de ander;
• Het welzijn van de ander heeft onze grootste prioriteit;
• Ieder van ons zet op eigen wijze zijn persoonlijke kracht in om dienend te kunnen handelen.

Kernwaarden, missie en visie

De betrokkenheid van de medewerkers en de
huiselijke sfeer bij Convivio spreken ons erg aan.“

“
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Missie 
Huis Convivio is een kleinschalige woonlocatie voor ouderen met dementie. Maar bovenal is 
het een tweede thuis waar bewoners zich veilig moeten voelen. Alles draait om een goede sfeer 
en de gewoontes en behoeftes van onze bewoners. Vanuit die relatie en interactie geven we 
een zinvolle en menswaardige invulling aan de dag waarbij we met persoonlijke begeleiding 
de regie zoveel mogelijk bij de bewoners laten. Want wat voor de één werkt, roept bij de ander 
misschien een negatieve emotie op.

Visie
Vanuit onze kernwaarden houden we bewoners actief met creatieve en inspirerende activiteiten. 
De bewoners is leidend in hoe zorgverleners zo optimaal en liefdevol mogelijk kunnen bijdragen 
aan de kwaliteit van hun leven. Daarnaast werken we met het principe van de drie R’en: Rust, 
Reinheid en Regelmaat. Elke dag streven we naar de juiste balans om zo samen het meeste uit de 
dag te halen.

Inzet, aandacht en enthousiasme zijn goede 
kwaliteiten die ik terugzie bij medewerkers.

“
“

“Er wordt goed ingespeeld op individuele behoeftes.“



Team Huis Convivio
Om optimale zorg en welzijn te bieden aan alle bewoners hebben we een professioneel team 
van zorg- en welzijnsmedewerkers binnen Huis Convivio. Naast een goede plek om te wonen 
willen we namelijk ook een prettige werkomgeving en gastvrij verblijf voor families en betrokke-
nen zijn.

Zowel de huisvesting als het servicepakket, de dienstverlening, zorg en welzijn zijn er op gericht 
zoveel mogelijk de eigen regie en persoonlijke manier van leven te behouden. De bewoners 
leven hun leven zoals zij dat willen. De medewerkers van Convivio hebben daarbij een onder- 
steunende rol. 

Onze zorgprofessionals
Naast onze zorgprofessionals bestaat ons team uit leerlingen, stagiaires en vrijwilligers. Geduren-
de de dag zijn er altijd voldoende medewerkers aanwezig om de verzorging en welzijn van 
bewoners te garanderen. Daarnaast is er iedere dag een kok aanwezig die de warme maaltijd 
verzorgt en zijn er facilitair medewerkers om het ontbijt te verzorgen en de appartementen en al-
gemene ruimtes schoon te houden. De vrijwilligers zijn de kers op de taart en geven net die extra 
aandacht aan onze bewoners waarmee hun dag compleet is.
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Contactverzorgende
Iedere bewoner heeft een eigen contactverzorgende vanaf het moment dat hij/zij bij Huis 
Convivio komt wonen. Deze contactpersoon is het eerste aanspreekpunt voor de bewoners en 
zijn naasten, met betrekking tot de zorg en welzijn van de bewoner. Denk aan een verjaardag, 
afspraken bij de huisarts, de opzet en evaluatie van het persoonlijke zorgplan, het onderhoud 
van het appartement, enzovoort. Minimaal één keer per jaar is er een gesprek tussen de contact-
verzorgende en eerste contactpersoon van de bewoner. Het zorgleefplan wordt dan opgesteld 
en eventueel aangepast. Tussentijds zijn er ook altijd contactmogelijkheden. 

Manager zorg
Het toezicht op de dagelijkse gang van zaken ligt bij de manager zorg van Huis Convivio. De 
manager coacht en geeft leiding aan het team. Ook is zij eindverantwoordelijk voor de con-
tinuïteit en coördinatie van de zorg en het welzijn van alle bewoners.
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Financiering van de zorg
Zorgkosten
Iedereen die recht heeft op 24-uurszorg (oftewel een Wlz-indicatie met zorgprofiel 5 of 7) krijgt 
de zorgkosten voor Convivio vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Bewoners en naas-
ten betalen ons dan niets voor de zorg in Huis Convivio. Wel zijn ze altijd het lage tarief ‘wet-
telijke eigen bijdrage’ verschuldigd aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Hoeveel dit 
bedraagt, leest u op de volgende pagina. Een Wlz-indicatie wordt afgegeven door het Centrum 
Indicatiestelling Zorg (CIZ), de financiering loopt via het zogenaamde Volledig Pakket Thuis (vpt).

Woonkosten
De kosten voor het wonen (huur appartement en gebruikerskosten) worden maandelijks via een 
automatische incasso aan Huis Convivio betaald. In dit maandbedrag zijn vrijwel alle kosten van 
het levensonderhoud inbegrepen, voor zover niet vergoed vanuit het vpt. Een overzicht daarvan 
staat op de volgende pagina. De woonkosten bij vpt-financiering bedragen minimaal 750 en 
maximaal 1.500 euro per maand*, afhankelijk van de prijsklasse van het appartement.

*Dit zijn de bedragen uit 2022, de kosten zijn btw-vrij.
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Wat is de maandelijkse eigen bijdrage?
De zogenaamde eigen bijdrage is een maandelijks bedrag dat bij 24-uurszorg wettelijk ver-
schuldigd is aan het CAK. Zoals gezegd zijn bewoners van Huis Convivio slechts het lage tarief 
eigen bijdrage verschuldigd. Dit bedrag is inkomensafhankelijk. Gebruik daarom de rekenhulp 
op www.hetcak.nl om te weten van welke bijdrage u moet uitgaan. 

Kies bij de eerste vraag ‘Hulp of zorg thuis’ en bij de tweede vraag ‘Volledig pakket thuis’. Tot 
slot kunt u bij de vierde vraag een ruwe schatting geven van uw ‘grondslag sparen en beleggen’. 
(dit bedrag telt namelijk niet zwaar mee in de berekening). Deze grondslag is uw vermogen 
minus het heffingsvrij vermogen. In 2022 bedroeg het heffingsvrij vermogen €50.650 voor een 
alleenstaande 65-plusser en €101.300 bij een fiscale partner.

Gebruikerskosten
Onder de eerder genoemde gebruikerskosten voor het levensonderhoud in Huis Convivio vallen 
de volgende zaken:
• Kosten voor maaltijden en andere voedingsmiddelen;
• Kosten voor water en energie;
• Onderhoudskosten voor binnen- en buitenruimten;
• Schoonmaak van algemene ruimten (dagelijks) en het appartement (wekelijks);
• Schoonmaakmiddelen en -materialen;
• Technisch onderhoud (o.a. het dak, de ketels en brandveiligheid);
• Waskosten voor het reinigen van beddengoed en handdoeken;
• Inrichtingskosten bestaande uit een bijdrage voor de noodzakelijke vervanging van de 

inboedel en het zorgalarmsysteem (domotica);
• Inboedelverzekering voor de algemene ruimten;
• Abonnementskosten voor radio, televisie, telefoon en internet;
• Afvalverwerking;
• Glasbewassing;
• Onderhoud en beplanting van de tuinen;
• Gebruik van de taxi van Convivio;
• Kosten voor activiteiten en kleine materialen;
• Inrichting van algemene ruimten;
• Interieur en inboedel.
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Verhuizen naar Huis Convivio

Intake
De intake wordt verzorgd door de manager zorg. Wanneer uw dierbare verhuist naar Huis Con-
vivio volgt er een intakegesprek met de manager zorg. Tijdens dit gesprek wordt deze brochure 
in zijn geheel doorgenomen en ontvangt u enkele formulieren om in te vullen en te ondertekenen:
• Levensloop;
• Machtiging beheer geneesmiddelen; 
• Reanimatiebeleid;
• Toestemming voor gebruik van beeldmateriaal op sociale media, de website etc.;
• Inschrijvingsformulier en toestemming overschrijving huisarts.

Tijdens de intake maken we ook een kopie van het identiteitsbewijs gemaakt en vragen we om 
het relatienummer van de zorgverzekering.

Apotheek 
Convivio werkt samen met Apotheek Benu Wilhelminapark. Wij regelen de overschrijving en 
werken samen met een digitaal medicatiesysteem.

Postvak
Iedere bewoner krijgt een eigen postvak. De post wordt in een algemeen postvak ontvangen, 
gefilterd en vervolgens in de persoonlijke postvakken neergelegd. Deze bevinden zich in de hal 
tussen de keuken en woonkamer.

Kleding en linnengoed 
Alle kleding, linnengoed en beddengoed moet vóór de verhuizing naar Convivio gelabeld zijn. 
Bestel daarvoor via www.goedgemerkt.nl labels om in te strijken. Houd hiervoor de volgende 
plekken aan.
• Broeken: achter in de broekrand;
• Bovenkleding: aan de bovenzijde binnenin bij de nek;
• Jassen: aan de bovenzijde binnenin bij de nek;
• Onderkleding: achterin bovenaan;
• Sokken: bij de opening binnenin en aan de bovenzijde;
• Steunkousen: bij de opening binnenin en aan de bovenzijde;
• Dekbed: bij de opening aan de onder- en binnenkant;
• Kussensloop: bij de opening aan de onder- en binnenkant.

Basisbenodigdheden:
• 4x hoeslaken 90x200cm
• 4x dekbed + kussensloop 140x200cm 

Na de verhuizing dient de familie zelf de was van de bewoner te doen. Bij ‘ongelukjes’ als 
gevolg van incontinentie wordt kleding en linnengoed direct gewassen door de facilitaire dienst.
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Facilitair
Convivio draagt zorg voor het vervangen van lampen en batterijen binnen het appartement, 
mits deze op voorraad zijn in het appartement. Dit is de verantwoordelijkheid van de familie of 
contactpersoon. Houd rekening met de volgende aantallen:
 
• 4x led- of spaarlamp
• 10x batterij AA
• 10x batterij AAA 

Verzekeringen
Het is gebruikelijk dat bewoners van Huis Convivio hun eigen inboedelverzekering afsluiten. 
De huisraad in het appartement is namelijk niet meeverzekerd onder de inventaris- en goeder-
enverzekering van de betreffende polissen van Huis Convivio. Aanvullend kunt u een kostbaar-
hedenverzekering afsluiten. Wilt u dit? Geef dan aan dat de verzekering aanwezig is op een 
ander adres. Convivio gaat ervan uit dat er een aansprakelijkheidsverzekering particulieren is 
afgesloten.

Doorgeven verhuizing bij Gemeente Tilburg 
Zodra de verhuisdatum bekend is, moet u de verhuizing doorgeven bij de Gemeente Tilburg. Dit 
kan via www.tilburg.nl. Het exacte adres van het appartement staat op de huurovereenkomst.

Doorgeven verhuizing bij de huisarts 
Convivio meldt iedere bewoner aan bij de huisarts van Huis Convivio. Als familie ontvangt u 
daarom enkele formulieren om de gegevens van de huidige huisarts over te schrijven. Zodra 
deze zijn ingevuld, sturen we de medische gegevens naar de nieuwe huisarts:

Huisartsenpraktijk Binnenstad
Dr. Bernart en Dr. van Valderen
Spoorlaan 366
5038 CD Tilburg

Aanmaken Caren-account 
Binnen Convivio werken we met Caren Familiecommunicatie. Hier kunt u meelezen in het dos- 
sier en het zorgplan inzien. Daarnaast kunt u direct communiceren en bijvoorbeeld digitaal 
vragen stellen aan zorgmedewerkers. Na de aanmelding ontvangt u een uitnodiging voor de 
koppeling van het Caren-account. De eerste contactpersoon is beheerder van dit account.

MediPoint
Convivio zorgt dat er een hoog of laag bed klaarstaat voor de nieuwe bewoner. Evenals even-
tuele hulpmiddelen Deze worden voor een half jaar geleend. Daarna wordt het materiaal te huur 
of te koop aangeboden via Medipoint. Deze koop-, huur- of contractkosten zijn voor de bewo-
ner. Alle hulpmiddelen worden ook op diens naam geleverd.
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Plattegronden

Begane grond en algemene ruimten oudbouw
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Begane grond nieuwbouw
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Eerste verdieping nieuwbouw
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Eerste verdieping oudbouw
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Tweede verdieping oudbouw
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Wonen zoals thuis: 
de taakverdeling
Bij Convivio is het wonen zoals thuis. Iedere bewoner heeft een eigen appartement en kan ge-
bruikmaken van de algemene ruimten. Net als thuis worden er boodschappen gedaan, moet de 
was worden bijgehouden en wordt er schoongemaakt. Om onduidelijkheden over het apparte-
ment te voorkomen heeft Convivio een verdeling van taken en verantwoordelijkheden gemaakt.

Verantwoordelijkheid (familie van) bewoners
• Labelen (nieuwe) kleding;
• Reinigen raambekleding appartement;
• Schoonmaken koelkast appartement;
• Reinigen van de was;
• Voldoende voorraad led- en/of spaarlampen en batterijen;
• Vervangen hoeslakens en beddengoed bij slijtage;
• Afwassen van de vaat in het appartement;
• Bloemen en planten verzorgen;
• Eventuele huisdieren verzorgen;
• Aankleding in het appartement rondom feestdagen;
• Kledingkasten opruimen (denk aan zomer- en winterkleding);
• Appartement opruimen.

Verantwoordelijkheid Convivio
• Televisie, radio, telefonie en internet in het appartement en de algemene ruimten;
• Gas, water en licht;
• Dagelijkse schoonmaak van alle toiletten (algemeen en in de appartementen);
• Wekelijks algemene schoonmaak van het appartement: 

o Badkamer; 
o Vloer; 
o Liggende delen op ooghoogte; 
o Prullenbakken legen.

• Periodieke schoonmaakwerkzaamheden van het appartement: 
o Ramen binnen wassen; 
o Liggende delen boven ooghoogte; 
o Schoonmaken bedframe.

• Was en schoonmaken bij ongelukjes;
• Beddengoed wassen (wekelijks).

Duurzaamheid
Meer, sneller en slimmer verduurzamen is een van de speerpunten bij Convivio. Samen met ons 
greenteam bekijken we tot in detail hoe we het milieu kunnen sparen. Bewoners en families kun-
nen hier ook aan bijdragen. Bijvoorbeeld door het aanschaffen van extra warme kleding voor 
hun dierbare, het niet onnodig laten branden van het licht, het vervangen van oude lampen, het 
sluiten van de gordijnen en deuren bij het binnenkomen of verlaten van een ruimte. Zo dragen we 
samen bij aan een energieneutraler huis.
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Zorgwijzer

Apotheek
Benu Apotheek Wilheminapark
Wilhelminapark 143
5041 EJ Tilburg
013 - 542 5315
wilhelminapark@benuapotheek.nl 
www.benuapotheek.nl 

Fysiotherapie 
Merel van de Linden| Praktijk Lutke Schipholt
Korte Hoefstraat 1b
5046 DA Tilburg
013 - 536 2922
info@fysiotherapietilburg.nl
www.fysiotherapietilburg.nl   

Mobiel ZorgTeam | De Wever
Dr. Eijgenraamstraat 3
5042 SE Tilburg
0800 - 339 3837
info@dewever.nl
www.dewever.nl

Huis Convivio heeft een aantal extra diensten voor alle bewoners. De kosten voor deze servic-
es zijn in sommige gevallen voor eigen rekening (€). Bij interesse kan de bewoner of familie dit 
doorgeven aan bij de contactverzorgende.

Kapper Doris (€)
06 - 20 54 55 82

Logopedist
Nicole Meijer | De Wever Expertise
06 - 51 29 81 57
nicole.meijer@dewever.nl
www.dewever.nl 

GZ-psycholoog
Sietske Visser | De Wever Expertise
06 - 83 01 30 41
s.visser@dewever.nl
www.dewever.nl

Medisch pedicure (€)
José van de Pas
Specialisatie: diabetische voet
Gasstraat 33
5041 AL TILBURG
013 - 535 7881
www.paspedicure.nl

Convivio Thuis 
Aanvullende mantelzorg aan huis. In overleg kan uw dierbare extra een-op-eenbegeleding 
krijgen van een mantelzorgondersteuner via Convivio Thuis. 

Dagbesteding Convivio
In overleg met Convivio is uw dierbare ook een of meerdere dagen per week welkom op onze 
dagbesteding. Het vervoer wordt georganiseerd door Convivio. 

Meer informatie over hulp aan huis en de dagbesteding: info@convivio-zorg.nl. 
Of kijk op onze website:
• www.convivio-zorg.nl/convivio-thuis
• www.convivio-zorg.nl/dagbesteding
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Familieraad
De familieraad is sinds 2017 actief en bestaat uit maximaal zeven leden die directe familie zijn 
van de bewoners van Huis Convivio. De familieraad komt elke zes weken bij elkaar en fungeert 
als de ogen en oren van de bewoners binnen Huis Convivio. Dat betekent dat leden gevraagd 
en ongevraagd advies geven. Bijvoorbeeld over het beleid, procedures en acties die alle be-
woners aangaan. 

De familieraad is altijd op zoek naar betrokkenen van Huis Convivio die de familieraad willen 
versterken. Leden vertgenwoordigen de belangen van alle bewoners. Daarom vormen alle be-
zoeken aan Huis Convivio en gesprekken met personeel, vrijwilligers en andere families de basis 
voor hun inbreng. Verder vallen ook de volgende activiteiten onder het lidmaatschap:
• Iedere 6 weken is er een vergaderavond met de familieraad (ca. 2 uur). Soms met de direc-

teur en manager zorg, andere keren zonder.
• De voorbereiding is ongeveer 1 uur per keer.
• Telkens maakt een ander lid de notulen en het verslag (ca. 1 uur).
• Eventueel zijn er extra bijeenkomsten als dat nodig is.

Jaarlijks vraagt de familieraad een vrijwillige bijdrage aan alle families van bewoners. Voor 
meer informatie kunt u terecht bij een van de leden of op www.convivio-zorg.nl/familieraad. De 
manager zorg geeft bij toestemming uw contactgegevens door aan de raad zodat er contact 
kan worden opgenomen. 

De familieraad is daarnaast te bereiken via familieraad@convivio-zorg.nl.
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Stichting Vrienden van 
Convivio
Stichting Vrienden van Convivio zamelt geld in voor projecten en materialen voor het welzijn van 
de ouderen bij de dagbesteding en woonlocatie van Convivio. Met het ingezamelde geld koopt 
de stichting bijvoorbeeld hobby- en spelmaterialen, tuinspullen of starten ze projecten die de 
gezondheid en hersenen stimuleren en cliënten een betere beleving geven. 

Sinds de oprichting in 2016 heeft Stichting Vrienden van Convivio al veel donaties ontvangen. 
Daarmee is onder andere de tuin van Huis Convivio opgeknapt en is er een duofiets gekocht. 
Met die fiets kunnen deelnemers en bewoners onder begeleiding een rondje maken in de buurt.  

De stichting is altijd op zoek naar nieuwe bestuursleden, die samen ongeveer tien keer per jaar 
overleggen. Wilt u bijdragen aan het welzijn van deelnemers en bewoners van Convivio? Of 
wilt u uw kennis en ervaringen met dementie inzetten voor het goede doel? Neem contact op 
via stichting@convivio-zorg.nl of kijk op www.convivio-zorg.nl/stichting-vrienden-van-convivio/.
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Afscheid
Er zijn twee manieren waarop we afscheid nemen van bewoners: door het beëindigen van de 
huurovereenkomst vanwege een verhuizing of omdat de bewoner overlijdt. Dit is natuurlijk iets 
waar we liever nog niet aan denken, maar waar we wel rekening mee moe-
ten houden en afspraken over willen maken. 

Bij een opzegging van de huurovereenkomst geldt een opzegtermijn van één maand. Bij overlij-
den eindigt de huurovereenkomst automatisch twee weken na het overlijden van de bewoner. 

Verhuizing
Wanneer de huurovereenkomst opgezegd wordt vanwege een verhuizing dient het appartement 
achtergelaten geworden zoals het oorspronkelijk is gehuurd. Dat wil zeggen:
• Vloeren en muren in originele staat achterlaten;
• Aansluiting voor televisie en internet werkend achterlaten;
• Verlichting terugbrengen in originele staat;
• Badkamer en accessoires terugbrengen in originele staat.

De eerste contactpersoon van de bewoner en Convivio doen na het einde van de huurovereen-
komst samen een eindinspectie. Indien een en ander niet volgens de afspraken is achtergelaten, 
moet dit alsnog worden hersteld door de vertrekkende huurder. 

Laatste zorg bij overlijden 
Bij Convivio begeleiden we bewoners tot hun laatste deel van hun reis. Bij eventueel overlijden 
zijn er verschillende mogelijkheden en gelden de volgende afspraken:

• Kosten voor het gereedmaken van transport en eventueel koelen (tot de uitvaartondernemer 
er is) zijn voor rekening van Convivio.

• Nabestaanden dienen zo spoedig mogelijk de uitvaartondernemer in te lichten.
• Kosten van de wenselijke laatste zorg (opbaren en koelen) zijn voor rekening van de 

nabestaanden of rechtspersoon.
• Na het overlijden dient het appartement binnen 14 dagen te worden leeggehaald en in 

oorspronkelijke staat en veegschoon opgeleverd te worden. In overleg kan deze periode 
worden ingekort. De afspraken met betrekking tot de staat van het appartement zijn hetzelf-
de als in het geval van een verhuizing.

• Convivio mag de inboedel van de bewoner opslaan op een nader te bepalen locatie indien 
het appartement niet binnen 14 dagen is leeggeruimd. De kosten voor het opslaan van de 
goederen zijn voor rekening van de nabestaanden of rechtspersoon en worden pas ter be- 
schikking gesteld wanneer de rekening voor het opslaan van de goederen is voldaan.

• Zijn de goederen drie maanden na het leeghalen van het appartement nog niet opgehaald 
en hebben de erfgenamen de nalatenschap aanvaard? Dan is de zorgaanbieder gerechtigd 
deze na taxatie door een deskundige in het openbaar volgens plaatselijk gebruik te verko-
pen of vernietigen. De opbrengst van de verkoop zal na aftrek van de kosten ter beschikking 
worden gehouden van de erfgenamen voor een periode van één jaar. Daarna vervalt de 
opbrengst aan de zorgaanbieder.
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Convivio Thuis
Goirkestraat 178
5046 GR Tilburg

7 dagen per week mogelijk

Contact

Dagbesteding Convivio
Goirkestraat 178
5046 GR Tilburg

Ma t/m vr: 09.00 tot 17.00 uur

Huis Convivio
Goirkestraat 69
5046 GE Tilburg

Vrij toegankelijk voor bezoek

Neem bij vragen contact op met de manager zorg of Elleke 
Inderfurth via info@convivio-zorg.nl. Meer informatie over 

onze dienstverlening vindt u op www.convivio-zorg.nl.

KvK: 75885565

mailto:info%40convivio-zorg.nl?subject=
http://www.convivio-zorg.nl

