
De Componist, Den Haag
Rust en toch altijd iets te 

beleven. Het eigentijds en 

duurzame wooncomplex 

werd in 2013 opgeleverd. 

Het gebouw bestaat uit 

zes gebouwdelen en 

varieert in hoogte van 

3 woonlagen tot en met 

11 woonlagen. Onder 

het complex bevindt 

zich de parkeergarage. 

Het wooncomplex 

bestaat in totaal uit 155 

comfortabele twee- en                                      

drie kamer apparte-

menten, bereikbaar met 

een lift. Daarvan vallen 

73 appartement in de 

sector sociale huur en 

82 appertementen in de 

vrije  sector..

De appartementen 
hebben een ruime 
badkamer met douche, 

wastafel en hangend toilet. 
Alle appartementen hebben 
een berging in de woning met 
ruimte voor wasmachine en 
droger, als een berging in de 
garage. Alle woningen zijn 
uitgerust met een balkon.  
De aanleunwoningen liggen 
aan de zijkant van het complex 
en beschikken over een ruim 
terras en tuintje.

Comfort 
Overigens is een prettige 
bijkomstigheid van het complex 
De Componist dat alle vormen 
van zorg zo dichtbij zijn. 
Wellicht heeft u op dit ogenblik 
geen zorgverleners nodig. 
Maar ze zijn snel geregeld 
op het moment dat u er wel 
behoefte aan heeft. De zorg 
waar men gebruik van kan 
maken, wordt geboden door het 
Wijndaelercentrum. En dat is 
toch een prettig idee.

Service
Altijd iemand bereikbaar 
De bewonersconsulent is 
het aanspreekpunt voor alle 
bewoners. Hij of zij maakt u 
graag wegwijs in uw nieuwe 
woonomgeving en ziet erop toe 
dat u er prettig en rustig kunt 
wonen. Daarbij zorgt hij of zij 
ervoor dat u precies de service 
krijgt die u wilt. Dus heeft u 
een wens: vraag het gerust, 
want uw bewonersconsulent 
denkt graag met u mee.

Bereikbaar
U kunt van maandag tot 
en met vrijdag van 08.30 tot 
13.00 uur telefonisch terecht bij 
de bewonersconsulent, Arnold 
Pronk, anders krijgt u een 
collega aan de lijn. 

Na werktijden wordt er voor 
spoedgevallen automatisch 
doorgeschakeld naar de 
meldkamer. 
Er is dus altijd iemand 
bereikbaar.  

Het wooncomplex werd in 2013 
opgeleverd. 

Het gebouw bestaat uit zes 
gebouwdelen en varieert in 
hoogte van 3 woonlagen tot en 
met 11 woonlagen. 

l  Onder het complex bevindt 
zich de parkeergarage. 

l  Het wooncomplex bestaat in 
totaal uit 

l  55 comfortabele twee- en 
drie kamer appartementen, 
bereikbaar met een lift. 
Daarvan vallen 

l  73 appartement in de sector 
sociale huur.

l  82 appartementen in de vrije  
sector. 

De Resident, Den Haag

De aanleunwoningen van de Resident.
onLine: www.DeComponist.nL
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