Opplusregeling
Speciale voorzieningen om comfortabel te kunnen wonen.
Met het Oppluspakket kun je een aantal voorzieningen aanvragen die helpen om langer zelfstandig
te wonen. Denk bijvoorbeeld aan een verhoogde toiletpot, een wandbeugel, een douchezitje met
rugleuning of een tweede trapleuning. Het pakket is speciaal voor onze huurders van 55 jaar of
ouder.
Als het Oppluspakket niet genoeg is, kun je terecht bij je gemeente. Vanuit de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) kan je gemeente je helpen met meer aanpassingen aan je woning.
Wat is opplussen?
Door middel van opplussen kunnen we met een kleine aanpassing eenvoudig oplossingen bieden.
Deze aanpassingen verminderen bovendien vaak de kans op ongelukken.

Wat kost het?
De aanpassingen uit het oppluspakket zijn gratis tot een maximumbedrag van € 1.600,-. Natuurlijk
kun je voor een hoger bedrag aan werkzaamheden uit laten voeren. De meerkosten zijn dan voor
jouw rekening. Vraag je minder aan, dan kan het resterende bedrag later gebruikt worden voor een
nieuwe aanvraag. Wij adviseren je graag over de mogelijkheden en keuzes.
Welke aanpassingen zijn mogelijk?
Het oppluspakket bestaat uit:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Seniorenslot voordeur
Seniorenslot achterdeur
Drempelhulp bij de voordeur (alleen binnenzijde)
Drempelhulp bij de achterdeur (alleen binnenzijde)
2e trapleuning
Douchezitje met rugleuning in de badkamer
Vervangen toilet door verhoogde toiletpot (6 cm)
Wandbeugel bij toilet ( 300 mm. )
Wandbeugel bij douche ( 300 mm.)
Eenhendelmengkraan op wastafel in de badkamer
Eenhendelkraan op keukenblad
Thermostaatkraan in het douchegedeelte
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280,280,140,140,120,- per m1
515,465,75,75,195,205,345,-

Wanneer kom ik er voor in aanmerking?
Er is geen WMO indicatie of een medische indicatie nodig om in aanmerking te komen. We bekijken
samen wat je nodig hebt en of we de werkzaamheden kunnen uitvoeren. Als je behoefte hebt aan
andere aanpassingen zoals een traplift of een aangepaste keuken of badkamer, neem dan contact op
met je gemeente.

En als er iets kapot gaat?
De opplusvoorzieningen blijven eigendom van Compaen. Als er iets stuk gaat, dan dien je een
reparatieverzoek in op de gebruikelijke manier. Als je de woning verlaat, dan blijven de
voorzieningen uit het oppluspakket achter.
Toelichting oppluspakket
Seniorenslot
Bij een seniorenslot plaatsen we het sleutelgat boven de handgreep. Je hebt dan meer zicht op het
slot en je kunt steunen op de handgreep. Het kan zijn dat het schilderwerk beschadigt raakt.
Schilderwerk aan de buitenzijde herstellen we tijdens de periodieke schilderbeurt. Schilderwerk aan
de binnenzijde herstel je zelf.
Extra trapleuning
Op de muur tegenover de bestaande trapleuning plaatsen we een extra leuning. Deze is gemaakt van
onbehandeld hout. Je kunt deze zelf schilderen. Is er geen muur tegenover de bestaande trapleuning
dan bevestigen we extra grepen waaraan je je vast kunt houden.
Verhoogde toiletpot
De standaard toiletpot vervangen we door een hogere toiletpot. Het gaat dus niet om een extra
toilet. Een toiletpot met een extra hoogte van 6 cm is ca. 46 cm hoog. De toiletbril wordt
teruggeplaatst tenzij dit niet mogelijk is. Alleen in dat geval krijg je ook een nieuwe toiletbril. Soms is
het niet mogelijk om een verhoogde toiletpot te plaatsen. Bijvoorbeeld als er in het verleden een
duoblok is geplaatst.
Douchezitje met rugleuning
Heb je een beperkt uithoudingsvermogen of moeite met evenwicht houden dan kunnen we een
opklapbaar douchezitje plaatsen. Je kunt dan zittend douchen. In overleg met de monteur bepaal je
de hoogte voor het zitje. Soms is het niet mogelijk een douchezitje te plaatsen. Bijvoorbeeld bij lichte
scheidingswanden of wanneer de gebruiker overgewicht heeft.
Wil je het Oppluspakket aanvragen?
Laat het ons weten via info@compaen-wonen.nl of bel ons even. Wij sturen je dan een
aanvraagformulier. Na ontvangst van de aanvraag bekijken wij welke mogelijkheden er zijn in de
woning en op welke termijn we de eventuele aanpassingen kunnen doen. Bij voorkeur brengen wij
de voorzieningen aan aansluitend op al gepland onderhoud of een renovatie. Is het niet mogelijk om
de voorzieningen aan te brengen dan informeren wij je daarover. Wij doen ons best om je aanvraag
zo spoedig mogelijk te behandelen. Kan het niet zo lang wachten? Bel dan met ons
Klantencontactcentrum op 0492-579090.
Onze onderhoudsdienst of een aannemer van Compaen voert de werkzaamheden uit. Je ontvangt
vooraf informatie over het tijdstip van uitvoering en van degene die de werkzaamheden uitvoert.

