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anbod van zorgflats
“Kastanjedal”

De groep van assistentiewoningen
“Kastanjedal” bestaat uit 23 zorgflats
De residentie wil een thuis zijn waar het welzijn
van iedere oudere centraal staat.
De zorgflat is een veilige, aangepaste en
comfortabele wooneenheid waar de bewoner
zelfstandig kan wonen met behoud van privacy
en autonomie maar tevens kan rekenen op een
waaier van dienstverlening en zorg.
We richten ons op ouderen met een
verhoogde kwetsbaarheid die nood hebben
aan zorgondersteuning en zorgomkadering.
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ogelijke dienstverlening

We proberen aan iedere bewoner zorg op
maat en begeleiding aan te bieden.
Er is mogelijkheid tot :
• Geplande zorg
Basispakket zorg bestaande uit dag- &
nachtzorg op vastgestelde tijdstippen.
• Permanentie
Noodoproepen, aanwezigheid
verpleging en verzorging (ook s’nachts).
• Onderhoud gemeenschappelijke delen
• Maaltijden
De coordinatie van de zorg gebeurt door
de woonassistent tijdens de kantooruren.

Inbegrepen in de prijs:
• Bewoning van de flat
• Geplande zorg en hulp tijdens de nacht
• Gebruik gemeenschappelijke ruimtes
• Onderhoud gemeenschappelijke ruimtes
• Familiale- en brandverzekering

e inrichting

• Iedere zorgflat is voorzien van een
inkom, een gezellige living, ingerichte
keuken, berging, slaapkamer, badkamer
en terras.
• Een eenvoudig te bedienen
noodoproepsysteem met
spraakverbinding en de beschikking
over een videofoon bieden extra
veiligheid voor de residenten.
• De grote ramen (met zonnewering)
zorgen voor een ruime lichtinval en
een prachtig zicht op de omgeving. Een
goede isolatie staat borg voor minieme
geluidshinder.
• Persoonlijk meubilair en inrichting
naar eigen keuze beklemtonen de
huiselijkheid.
• De aanwezigheid van een polyvalente
ruimte zorgt voor een gezellige eet-en
ontmoetingsplaats.

ostprijs

Dagprijs: …
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• Dienstverlening:
- woonassistent:
zorgcoördinatie en zorgbemiddeling
- technische dienst
Niet inbegrepen:
• Maaltijden
• Energieverbruik
• Poetshulp flat

• Er is een wasserette aanwezig.
• Alle assistentiewoningen en
gemeenschappelijke ruimtes zijn
toegankelijk voor rolstoelgebruikers
door de aanwezigheid van brede gangen
en lift.

