
 

Heldere afspraken 
Met Saar aan Huis maakt u heldere  
afspraken over uw wensen voor 
particuliere ondersteuning. U ontvangt 
een overeenkomst waarin precies staat 
welke hulp u ontvangt, op welke dagen, 
uren en tegen welk tarief. U komt niet 
voor een verrassing te staan.

Voor wie langer prettig 
in zijn eigen leefomgeving 

wil blijven wonen.

Als u ouder wordt 
gaan dingen soms 
niet zo eenvoudig. 
Een beetje hulp 
is dan welkom. 
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Betaalbare hulp

Onze Saars worden door ons
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Saar aan Huis is door heel Nederland actief. 
K�k op de website voor de locaties.

Langer thuis wonen met particuliere aanvullende 
mantelzorg op maat! Ook bij dementie. 

Contact:  Noortje Bauwens

Telefoon:  038-2001850
E-mail:   zwolle@saaraanhuis.nl
Website:  www.saaraanhuis.nl
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Onze Saars 

Saar aan Huis 
West-Friesland

Contact:  Petra Oxfoort

Telefoon:  0229 317255
E-mail:  westfriesland@saaraanhuis.nl 
Website:            saaraanhuis.nl


