mooi wonen

goed leven

zomaar ‘n dag
Met de wind door de haren in de natuur. De zon schittert op de rivier. Water kabbelt
langs de kade. De koele lucht stroomt langs uw gezicht. Wat een heerlijke manier om
wakker te worden. Na een verfrissende ochtendwandeling stapt u de GalleryHouse
binnen. De geur van verse koffie vult de lobby, u kijkt wat naar de kunst en reserveert
alvast een tafel voor vier bij de receptioniste, voor vanavond, om gezellig te borrelen.
U opent de deur van uw appartement: rust, ruimte en zonlicht stralen u tegemoet.
Na het ontbijt gaat u nog even sporten en na deze gedane arbeid is het heerlijk
ontspannen in de sauna of binnenzwembad. Omgekleed en opgefrist stapt u op de
fiets naar station of centrum, om er even lekker op uit te gaan. Rond zessen zet u de
fiets weer in uw eigen berging. Op de terrasjes bij de entree van de GalleryHouse
klinkt gezellig gekeuvel. Over een half uur hebt u met vrienden afgesproken in ons
eigen restaurant. Daar, met uitzicht over het mooiste stuk van uw stad of dorp, is het
net alsof u op vakantie bent. Wonen in de GalleryHouse. Een mooi vooruitzicht!

Steve Oakes
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GalleryHouse
eenvoud in perfectie
Wonen in de GalleryHouse is zelfstandig wonen met
de voordelen van gemeenschappelijk leven. Mensen
met een bepaalde passie of liefhebberij hebben
doorgaans een geheel eigen levensstijl die
daarop aansluit. In de GalleryHouse leeft
u met gelijkgestemden, met mensen die
dezelfde passies en levenswaarden
uitdragen. Bij de GalleryHouse kunt u
uw passie en liefde voor bijvoorbeeld
kunst, muziek of sport voorzetten in een
verzorgde, vertrouwde en inspirerende
omgeving waar iedereen u begrijpt,
ook het personeel.

De GalleryHouse heeft zich laten inspireren door het
modernisme van begin 20e eeuw. Het modernisme was
een optimistische verlichtingsstroming met een drang naar
vooruitgang en vernieuwing. Het is een filosofie die wij van harte
uitdragen en die ook terugkomt in het ontwerp van het huis. De GalleryHouse streeft naar architectuur waarbij het ontwerp, de techniek en haar
gebruikers harmonieus in overeenstemming met elkaar zijn en waar onnodige
toevoegingen achterwege blijven. De kunst van het weglaten om zo tot de
essentie te komen.

GalleryHouse

wonen
vóór elkaar!
Als gevolg van de ontgroening, vergrijzing en individualisering
wordt de woonbehoefte steeds persoonlijker en kwalitatiever van
aard. De GalleryHouse constateert dat er behoefte is aan een
totaalbeleving. Niet alleen het huis en de woonomgeving, maar
ook de manier van leven met anderen moet mensen aanspreken
en aansluiten bij hun identiteit. Het concept en de leefomgeving
zijn belangrijker in het keuzeproces dan het huis zelf waarbij een
duidelijke verschuiving te zien is van woonwens naar wooneis.

‘’

je hebt iemand nodig stil en oprecht die als het erop
aankomt voor je bidt of voor je vecht. Pas als je iemand
hebt die met je lacht en met je grient dan pas kun je
zeggen: 'k heb een vriend.
Toon Hermans - Vriend
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locatie
internationale allure
Een uniek ontwerp kan niet zonder een uitnodigende locatie. De
locatie bepaalt in belangrijke mate hoe wij het gebouw vormgeven.
We stellen hoge eisen aan de locatie. Zo nemen we het karakter van
de omgeving, de bereikbaarheid, omliggende faciliteiten maar ook
de economische ontwikkeling mee in het plan. Een langetermijn
visie staat hierin centraal. De GalleryHouse heeft een uniek eigen
3B-principe wat staat voor bijzonder, beleving en bereikbaar. Een
perfecte locatie beschikt over minstens twee van deze elementen en
bij voorkeur allemaal.
❏
❏
❏
❏
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uitstekend bereikbaar met auto, fiets en openbaar vervoer.
unieke ligging met alle voorzieningen binnen handbereik.
voldoende parkeergelegenheid mogelijk onder gebouw zelf.
focus op regionale/lokale identiteit en het versterken ervan.

De afgelopen jaren is de regio als geheel en de steden Arnhem en
Nijmegen in het bijzonder, snel gegroeid. De prognoses tot 2030 en
2040 laten zien dat deze groei doorzet. Dit brengt kansen met zich mee
maar vraagt ook om een hernieuwde visie op tal van onderwerpen. Wie
inzoomt op de huidige ontwikkelingen valt op dat kleine winkels steeds
meer plaatsmaken voor bewoning en/of horeca. Daar waar kan worden
kantoren herontwikkelt tot wooncomplexen, en een woning is ook om
in te wonen, maar vooral een leefomgeving waarin sociale interactie
steeds belangrijker word. Daargelaten is de grootste opgave voor de

regio het creëren van meer passend woonaanbod. Niet onbelangrijk is
om kritisch te kijken wat te doen met bestaand aanbod, en het
aantrekkelijker maken voor doelgroepen om door te stromen naar
betere, dan wel interessantere initiatieven zoals woonconcepten voor
senioren, waarin de eigen regie en levenskwaliteit voorop staat en dat
op uitstekende locaties. Men wilt er écht op vooruit gaan, en verhuizen
moet leuk zijn! Om dit alles te bereiken gaan de achttien gemeenten die
de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen vormen samen aan de
slag met opgaven op het gebied van ruimtelijke en sociaal economische

ontwikkelingen waaronder ook recreatie, toerisme en cultuur. Onze
regio is een van de aantrekkelijkste regio’s om in te wonen en werken en
om te bezoeken. De twee grote steden – Arnhem en Nijmegen – met
samen meer dan 320.000 inwoners liggen vlakbij elkaar én midden in
het groen: bossen, rivieren, zandgronden of uiterwaarden zijn altijd om
de hoek. Dankzij de imposante stuwwallen en beboste heuvels geeft de
regio een instant vakantiegevoel! Onze regio ligt tussen de drukke
Randstad en het Ruhrgebied. Dat zou je niet zeggen als je onze
natuurgebieden ziet zoals de Veluwezoom, Lingezegen, de Ooijpolder,

de Afferdense en Deestse uiterwaarden of de Overasseltse en Hatertse
Vennen. Dat onze regio mooi is, zagen ook de rijken eeuwen terug:
kastelen, buitenverblijven en landgoederen zijn overal te vinden. Die
aantrekkingskracht vertaalt zich anno nu naar levendige binnensteden
met een rijk cultureel, museaal en culinair aanbod, topattracties en een
imponerend aantal festivals en (internationale) evenementen zoals de
vierdaagsefeesten. Door onze gastvrijheid en bourgondische inslag,
voelt een breed publiek zich thuis bij ons. Het is niet voor niets dat de
GalleryHouse juist in deze regio haar eerste huis wilt realiseren!
bron: regioan.nl / toerismevan.nl

¹ voorbeeld WNR locatie / ² niet per se
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minder is meer
De GalleryHouse heeft zich laten inspireren door het modernisme
in het begin van de 20e eeuw. Architect Ludwig Mies van der Rohe
(1886 – 1969) geldt als een van de belangrijkste vertegenwoordigers
van dat modernisme. Zijn bouwstijl kenmerkt zich door strakke
lijnen en een consequent gebruik van staal en glas met bouwkundig
kunstig bedachte en stijlvol ogende hoekoplossingen. Het beroemde
motto "Less is more" vat zijn stijl goed samen: de vorm moest tot
het minimum teruggebracht zijn, maar dat minimum moest wel, qua
verhoudingen en materialen, perfect zijn. De essentie komt als het
ware door het gebouw in uitdrukking.

❏
❏
❏
❏

toepassen van duurzame materialen en (bouw)technieken.
herkenbaar, functioneel en in balans met haar gebruikers.
ontwerp sluit naadloos aan op de omgeving.
optimale privacy door slim ontwerp.
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lobby
bijzonder verrassend
Een eerste indruk kun je maar één keer maken. En de eerste
indruk van het gevoel en uitstraling van een gebouw is er bij het
binnenstappen daarvan. Onze lobby is een compact en sfeervol
ingerichte ontvangstruimte met een 24/7 receptie en een keur aan
mogelijkheden. Zo zijn er exposities, lezingen, of bijzondere
optredens mede georganiseerd door bewoners zelf. Het interieur
en de natuurlijke lichtinval maken het tot een zeer prettige ruimte
om elkaar te ontmoeten, of een plek waar u een boek kunt lezen
onder het genot van een heerlijk verse kop koffie of thee.
❏
❏
❏
❏
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mogelijkheden voor live muziek, exposities, en lezingen.
ontvangstruimte met luxe koffiecorner en mini bibliotheek.
bemande receptie, 24 uur per dag, 7 dagen per week open.
diverse plekken om te lezen, ontspannen of elkaar te
ontmoeten.

GalleryHouse
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brasserie
ongekend genieten
Uw familielid ontvangen, bijpraten met uw medebewoners of
vrienden onder het genot van goed eten en een lekkere borrel in
een ongedwongen en gemoedelijke sfeer. In onze eigen brasserie
kan het allemaal. U kunt bij ons terecht voor een heerlijk ontbijt in
de ochtend, gezellige lunches tijdens de middag, een intiem diner
in de avond of gewoon lekker bourgondisch borrelen. Uiteraard
worden alle gerechten vers bereid met streekproducten door onze
eigen huiskok!
❏
❏
❏
❏
❏

ontbijten, lunchen en dineren + roomservice!
diverse kookclinics en (wijn) proeverijen.
huurmogelijkheid voor feesten en partijen.
open 7 dagen per week 07:30 - 22:00.
eigen reserveringssysteem.

8

GalleryHouse

wellness
omdat het kan
Beleef, onthaast en geniet! Een unieke wellnessbeleving, exclusief
voor bewoners. Ontspan in de sauna en jacuzzi, trek een paar
baantjes in het verwarmde zwembad en rust daarna lekker uit in
de lounge of afgeschermde tuin. Echt even tijd voor lichaam en
geest. Wilt u liever actief bezig zijn? De GalleryHouse beschikt
over een eigen luxe sportruimte met moderne fitnessapparatuur.
Indien gewenst is er begeleiding op maat. Actief zijn is nog nooit
zo makkelijk geweest.
❏
❏
❏
❏
❏
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wellnessfaciliteiten exclusief voor bewoners.
wellness inbegrepen in het woonservicebedrag.
wellnessfaciliteiten 24/7 toegankelijk.
sportbegeleiding op aanvraag.
ook geschikt voor revalidatie.

GalleryHouse

appartementen
verrassend compleet
Niets is zo fijn als een plek waar u zich thuisvoelt. Daarom hebben
de appartementen een tijdloos design, royale balkons, ramen op
volledige hoogte en hoogwaardige afwerking. Ieder appartement is
ontworpen voor twee personen en heeft een eigen zit/woonkamer
met een moderne keuken die van alle gemakken is voorzien. Er is
een aparte ruime slaapkamer en een luxe tweepersoons badkamer.
Uiteraard beschikt ieder appartement over fenomenaal uitzicht en
/of directe verbinding met de tuin met eigen afgeschermd terras.
❏
❏
❏
❏
❏

geautomatiseerd huissysteem met persoonlijk alarm.
ieder appartement heeft een eigen balkon, terras en berging.
alle appartementen zijn geschikt voor echtparen.
prachtige ligging met bijzonder uitzicht.
voldoende privacy door slim ontwerp.
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domotica
wel zo handig
Comfort: één van de allerbelangrijkste pijlers van de GalleryHouse.
Een eigen huis moet een comfortabele en veilige plek zijn, een plek
waar u volop kunt genieten van mooi wonen. Bij GalleryHouse
wordt gebruik gemaakt van het modernste wat de techniek te bieden
heeft om aan die uniekheid uiting te geven. Zo kunt u met een druk
op de knop het licht gezellig dimmen in het hele huis, of alleen in
een enkele kamer. Temperatuur omlaag? Zonwering omhoog of
zelfs roomservice? Daarnaast zorgt de bediening ook nog voor een
veilig gevoel want het doet tevens dienst als persoonlijk alarm.
❏
❏
❏
❏
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directe verbinding met een medewerker.
bediening via app op telefoon en/of horloge.
volledig aangepast aan uw persoonlijke situatie.
ook te gebruiken voor roomservice of in noodsituaties.

GalleryHouse

gedeelde ruimtes
wees welkom
In de GalleryHouse beschikt u over het comfort van een eigen
appartement maar ook de luxe van gemeenschappelijke ruimtes.
Zo kiest u zelf of u alleen wil zijn of de gezelligheid wil opzoeken.
De ruimtes zijn gezellig en functioneel ingericht. Zo komt u er
kunst tegen, gemaakt door de actieve en creatieve bewoners zelf.
Het is een ontmoetingsruimte waar u samen kunt eten, samen een
spelletje speelt of gezellig televisie kijkt met de andere bewoners.
In overleg met uw medebewoners is het mogelijk om de ruimte te
gebruiken voor feesten en of partijen.
❏
❏
❏
❏

directe verbinding met buiten.
compleet met zitmogelijkheden, televisie en radio.
in overleg te gebruiken voor feesten en/of partijen.
niet direct verbonden met uw appartement voor optimale
vrijheid en privacy.
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GalleryHouse

tuin
natuurlijk mooi
De geur van net gemaaid gras, het geluid van de wind die zachtjes
door de bomen blaast of fluitende vogels in de vroege ochtend.
Het zicht op versgevallen sneeuw als u de gordijnen opendoet, of
op vallende bladeren met een warme kop thee in de hand. Alle
seizoenen optimaal beleven met een tuin die positief bijdraagt aan
uw welzijn. Door een slim ontwerp beschikt de tuin zowel over
schaduwrijke plekken als plekken die volop in het licht van de zon
baden.
❏
❏
❏
❏

13

diverse (overdekte) zitmogelijkheden in schaduw en/of zon.
alleen toegankelijk voor bewoners en/of familie.
makkelijk bereikbaar vanuit uw appartement.
voldoende privacy door slim ontwerp.

GalleryHouse
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zorg
gewoon vertrouwd
Soms heeft u behoefte aan ondersteuning of zorg. Dan is het fijn
dat er hulp in de huishouding, persoonlijke verzorging, wondzorg
of hulp bij de medicatie geregeld wordt. Ook bij complexe zorg
vragen zoals verpleegtechnische handelingen hebben wij de kennis
en personeel in huis. Voordeel daarvan is dat de zorg direct en op
elk moment in de buurt is en u er gebruik van kunt maken. Een
veilig en vertrouwd gevoel met dan 50 jaar praktijkervaring! Voor
zowel tijdelijke als langdurige zorg beschikt de GalleryHouse over
uitstekende voorzieningen.
❏
❏
❏
❏
❏

hulp in de huishouding / schoonmaak.
professionele zorg 24/7 en direct opstartbaar.
altijd medisch geschoold personeel in de buurt.
ook voor tijdelijke zorg ( bv. revalidatie of respijtzorg)
oproepsysteem voor communicatie met een medewerker.
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ﬁnancieel
helder verhaal
De GalleryHouse beschikt over appartementen voor het
midden/hoog segment. Wat uw voorkeur ook is u betaald los
daarvan maandelijks één vast bedrag aan (woon)servicekosten voor
bijvoorbeeld onderhoud, personeel en het exclusief gebruik van de
vele faciliteiten. Heeft u ondersteuning of zorg nodig, dan ontvangt
u dat door eigen personeel. U betaald daarover een eigen bijdrage
aan het CAK en is persoonsafhankelijk en gemaximaliseerd. Wij
kunnen u hierin vooraf informeren en indien gewenst begeleiden bij
de aanvraag. Elke maand ontvangt u een specificatie van de door
ons geleverde diensten.

❏
❏
❏
❏
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één vast bedrag voor (woon)servicekosten.
elke maand een gepersonaliseerde specificatie.
financieel advies op aanvraag mogelijk.
exclusief gebruik van de faciliteiten.

kies voor omdenken
kies voor karakter!

“mens, durf
te leven!“
galleryhouse.nl
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