
INFORMATIEBROCHURE

Assistentiewoningen

in ‘t Dammeke

vzw Seniorenzorg H. Familie

Dammeke 1, 8540 DEERLIJK
tel. 056 71 10 13

Kosten door de bewoner te betalen:
    •aansluiting en abonnementskosten 
        van telefoon, tv en internet 
    •verbruik van energie (water, elektriciteit en/of gas)
        iedere assistentiewoning heeft individuele tellers
    •onderhoud van de eigen flat
    •kosten van de thuiszorgdiensten
    •verfraaiing van flat bij de start van de huur 
    •middagmaal (in cafetaria of aan de deur geleverd)

Wachtlijst 
Wie echt geïnteresseerd is in een assistentiewoning én
aan de leeftijdsvoorwaarde (65 jaar) beantwoordt, kan
zich op de wachtlijst inschrijven. 
Voor het beheer van de wachtlijst houden we rekening
met de datum van inschrijving en met de voorkeur van
type van assistentiewoning.

Inlichtingen en inschrijving
Wens je meer informatie, 

neem dan contact op met de sociale dienst 
op het nummer 056 711013 

of stuur ons een mail op 
info@seniorenzorgdeerlijk.be.

Bijkomende inlichtingen 
vind je ook terug op onze website: 

www.seniorenzorgdeerlijk.be
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De vzw Seniorenzorg H. Familie 
heeft zijn 27 bestaande assistentiewoningen uitgebreid
met 16 nieuwe en hedendaags ingerichte flats.

Wat?
Wonen in een assistentiewoning betekent zelfstandig
leven in een aangepaste én beschermende omgeving.
De bewoners kunnen in noodsituaties 24 u./24 u. een
beroep doen op assistentie (en/of begeleiding) vanuit
het nabijgelegen woon-zorgcentrum.

Voor wie?
Deze woonvorm is geschikt voor zelfredzame senioren,
zowel alleenstaanden als koppels, die minstens 65 jaar
zijn. 

Inrichting
De assistentiewoningen beschikken over:
   •een moderne woonkamer 
        met goed uitgeruste keuken
   •een badkamer met inloopdouche
   •een afzonderlijke slaapkamer 
   •een oproepsysteem (op 4 plaatsen) 
        met 24 u./24 u. aanwezigheid van personeel
   •een videofoon
   •een berging in de flat zelf 
        en een extra berging in de kelder

De groep van assistentiewoningen
In ’t Dammeke biedt verschillende 
types woningen aan:

NIEUWE ASSISTENTIEWONINGEN 

    type 1
        • oppervlakte 67 m²

        

    type 2
        • met een extra (logeer)kamer 
        en bijkomende grote berging in de flat
        • oppervlakte 85 m²

        

Elke assistentiewoning beschikt over een eigen ruime
berging in de kelder (ca. 5 m²). 

Wie over een eigen wagen beschikt, kan een vaste 
parkeerplaats aanvragen.

Kostprijs
De dagprijs varieert naargelang het type:

    - type 1 67 m² € 32 
    - type 2 85 m² € 38

Inbegrepen in de dagprijs: 
    • de huur van de assistentiewoning
   • een videofoon
   • oproepsysteem 24 u./24 u.
   • gebruik en onderhoud  
        van de gemeenschappelijke delen en de tuin
   • crisis- en overbruggingszorg
   • aanspreekbaarheid van de woonassistent
   • brandverzekering
   • familiale verzekering (burgerlijke aansprakelijkheid)
   • (eventuele) coördinatie van de thuiszorg
   • ...

Waarborg
Bij opname vragen wij een waarborg ter waarde 
van 30 maal de dagprijs van de eigen flat.
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