Locatie VUmc

Stichting Gastenverblijven
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Stichting Gastenverblijven
Een opname in het ziekenhuis kan een ingrijpende gebeurtenis zijn in het leven van
patiënten en hun naasten. Het kan dan voor een patiënt een hele geruststelling zijn om
te weten dat zijn of haar partner, of familielid dicht in de buurt is. Ook voor u als naaste
kan het prettig zijn even de ziekenhuissfeer te ontvluchten en toch dichtbij de patiënt te
verblijven. In het Gastenverblijf kunt u in een warme en sfeervolle omgeving tot rust komen.
Stichting Gastenverblijven Amsterdam UMC, locatie VUmc, biedt u de mogelijkheid om te
overnachten in één van de 25 moderne kamers. Het Gastenverblijf vindt u op de hoek van
de De Boelelaan en de Amstelveenseweg en is op loopafstand van het ziekenhuis VUmc
en de polikliniek.
U verblijft in een royale kamer met douche en toilet waar u van alle gemakken bent
voorzien. In het Gastenverblijf is gratis Wifi door het hele pand.

Voor wie is het Gastenverblijf?
Het Gastenverblijf is er voornamelijk voor familieleden van volwassen patiënten die
verblijven in Amsterdam UMC (locatie VUmc of AMC).
Ambulante patiënten die van ver komen en zelfredzaam zijn, kunnen ook gebruikmaken
van het Gastenverblijf. Indien er kamers beschikbaar zijn dan zijn partners en familieleden
van patiënten die zijn opgenomen bij GGZ de Nieuwe Valerius welkom, evenals gasten
uit andere ziekenhuizen, revalidatiecentra en hospices in Amsterdam en Amstelveen.

Een kamer aanvragen
U kunt alleen telefonisch een kamer aanvragen via telefoonnummer 020 - 444 0 555.
U kunt natuurlijk ook via de verpleegeenheid contact met ons opnemen.
Het Gastenverblijf telt 25 moderne gastenkamers. Er zijn 21 tweepersoons gastenkamers,
waarvan er vier geschikt zijn voor mindervalide personen, drie driepersoonskamers en
één vierpersoonskamer.

Aankomst en vertrek
U checkt in bij de receptie van het Gastenverblijf. Bij aankomst betaalt u contant een
borgsom van €20,00. Bij verblijf van één nacht vragen wij u direct de kamer, bij voorkeur
per pin, af te rekenen wanneer u al vroeg vertrekt. Er wordt verwacht dat u tijdens
uw verblijf zelf uw kamer schoonhoudt en bij vertrek de kamer schoon achterlaat. In
geval van een langer verblijf zijn schone handdoeken en beddengoed bij de receptie
verkrijgbaar.
Bij vertrek levert u de sleutel in vóór 10.00 uur ’s morgens. Bij inlevering van de sleutel
na 10.00 uur wordt de prijs van de kamer over die dag in rekening gebracht.
Bij verblijf langer dan een week dient u wekelijks af te rekenen. De prijs van de kamer is
€35,00 per nacht. Meer informatie kunt u vinden op onze website:
www.vumc.nl/gastenverblijven.

Parkeren
Komt u met de auto? Als onze gast kunt u tijdens uw verblijf tegen een gereduceerd tarief
parkeren in parkeergarage P1 op niveau -2.

Het navigatie adres voor P1 is Amstelveenseweg 587 in Amsterdam. Wanneer u de
parkeergarage in rijdt naar niveau -2 vindt u direct rechts parkeerplaatsen voor het
Gastenverblijf, waar u bij de glazen deur de ingang aantreft.

Faciliteiten in het Gastenverblijf
U vindt in het Gastenverblijf verschillende faciliteiten voor een aangenaam verblijf.

Op uw kamer
Alle kamers beschikken over gratis WIFI, een tv, kluis en een klein koelkastje waar u uw
medicijnen in kunt bewaren. Er is een telefoon om intern te kunnen bellen met een
verpleegafdeling van locatie VUmc, op dit toestel kunt u ook gebeld worden van buiten
Amsterdam UMC (zelf naar buiten bellen met deze telefoon is niet mogelijk).

In het Gastenverblijf
Op de tweede etage treft u naast de receptie,
een gemeenschappelijke huiskamer met een
televisie en heerst een fijne sfeer. Aangrenzend
de moderne, gezellige keuken met eetgedeelte
en koffie-en thee voorziening. U heeft de
beschikking over een koelkast en een vriezer.
Ook kunt u zelf een maaltijd bereiden in
de keuken waar allerhande apparatuur en
keukengerei aanwezig is. In een apart gedeelte
kan rustig gewerkt worden, een laptop met
gratis WIFI staat hier tot uw beschikking. Op de
vierde etage vindt u nog een woonkamer, Belvu,
ook hier bent u van harte welkom.
In overleg kunt u (tegen een kleine vergoeding) gebruik maken van een wasmachine en
droger. Wasmiddel is aanwezig. Tegen betaling van een borg kunt u ook gebruik maken
van onze fietsen.
Roken en of drugs is binnen het Gastenverblijf niet toegestaan!

Faciliteiten in en om het ziekenhuis
In het ziekenhuis en de polikliniek vindt u restaurants, een cadeaushop, supermarkt,
boekwinkel, kapper en stiltecentrum. Op zondag is er om 10.00 uur een oecumenische
kerkdienst in de kapel. U kunt ook gebruik maken van personeelsrestaurant “Het Plein’
en de bijbehorende koffiecorner. Bij restaurant Vermaat krijgt u als gast korting op
vertoon van uw kamersleutel.

Ontspanning
Voor uw ontspanning raden wij u een wandeling door het Amsterdamse Bos aan, dit is op
loopafstand van het Gastenverblijf. Het gezellige winkelcentrum Gelderlandplein is ook in
de buurt met vele winkels.

Meer informatie
Heeft u na het lezen van deze brochure nog
vragen, dan kunt u bellen met de receptie van
het Gastenverblijf; 020 - 444 0 555.
Wij zijn zeven dagen in de week bereikbaar van
09.00 uur tot 21.30 uur of kijk op onze website
www.vumc.nl/gastenverblijven.

Wilt u ons steunen door Vriend van het
Gastenverblijf te worden?
Het Gastenverblijf is sinds 1 juli 2016 een
CBF erkend goed doel en heeft daarnaast ook
de ANBI-status.
Dankzij gulle giften van bedrijven, instellingen,
kerken, fondsen, clubs, verenigingen, scholen
en particulieren kunnen wij u een gastvrij
onderkomen bieden.
Zonder de inzet van onze ruim 85 trouwe vrijwilligers zou het Gastenverblijf niet kunnen
bestaan. Zij zorgen er samen met een klein managementteam voor dat het u tijdens uw
verblijf aan niets zal ontbreken.
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Financiële steun blijft echter hard nodig. Wilt u een bijdrage leveren, dan kan dit door
een bedrag over te maken op bankrekening NL89INGB 0004700881 ten name van
Stichting Gastenverblijven Amsterdam UMC, locatie VUmc te Amsterdam.

