
Residentie Les Terrasses du Bois

Wa t e r m a a l-B o svo o r de  ( B r u s s e l )

Sinds 2015 biedt residentie Les Terrasses du Bois u een warme, intieme en veilige 
woonomgeving. Gelegen nabij de golfclub van Bosvoorde, dichtbij het centrum van 
de stad, vindt u hier een woonzorgcentrum en een service-residentie, elk met een 
eigen ingang, een gezellig restaurant en talrijke faciliteiten. Het woonzorgcentrum 
biedt zorg en diensten van hoge kwaliteit in een aangepaste omgeving, ook voor 
senioren met dementie. De service-residentie bestaat uit 34 comfortabele luxe-
appartementen. 

Residentie Les Terrasses du Bois
Terhulpsesteenweg 130
1000 Brussel
Tel.  02 302 11 00
terrassesdubois@armonea.be
www.armonea.be

ARMONEA WOONZORGCENTRUM EN SERVICE-RESIDENTIE



“Hier heb ik alle 
voordelen van stad én 
platteland: de natuur 
en de lokale handel. 
Prima om dagelijks 
frisse lucht op te 
snuiven.”

Over Terrasses du Bois 
De naam “Les Terrasses du Bois” is niet 
toevallig gekozen: op de negen verdiepingen 
vindt u talrijke ruime en zonnige terrassen 
met een magnifiek zicht over Brussel en 
omgeving. De residentie is omgeven door 
groen¸ met aan de overkant de Renbaan 
van Bosvoorde. Weg van de stadsdrukte 
dus, maar toch met al het gemak van een 
stad: lokale handel, restaurants, openbaar 
vervoer… de stad ligt aan uw voeten. 

Vrijblijvende dienstverlening op maat
De panoramische terrassen, het 
wellnesscentrum, de bibliotheek, het 
kapsalon en de bar zijn toegankelijk voor de 
residenten van zowel het woonzorgcentrum 
als de service-residentie. Onze filosofie? U 
beslist hoe u uw leven wenst te leiden, en wij 
zijn er om u daarin bij te staan. We voorzien 
u van zorg en dienstverlening van hoog 
niveau, in functie van uw noden en wensen. 

Woonzorgcentrum
Het woonzorgcentrum biedt plaats aan 
143 personen in een omgeving waar 
comfort, gezelligheid en kwalitatieve zorg 
hand in hand gaan. De ruime en zeer goed 
uitgeruste kamers geven u het gevoel dat 
u thuis bent: u beschikt onder andere over 
een privé-badkamer, digitale televisie, een 
frigo… En u profiteert van het leven in het 
restaurant, de bar, de tuin… of op één van 
de mooie terrassen met zicht over Brussel. 

Service-residentie
Woont u nog graag zelfstandig maar 
wilt u kunnen rekenen op praktische 
ondersteuning? In een residentie leeft u 
in een luxe-appartement en kiest u uw 
diensten à la carte. Hebt u geen zin om 
te koken? Dan nodigen we u uit in ons 
restaurant. Nood aan een kinesist? Dat is 
zo geregeld. Wij staan dag en nacht aan 
uw zijde, en waken over uw gezondheid en 
veiligheid.

Praktische info

Faciliteiten
Oproepsysteem
Restaurants
Bar
Kapsalon
Massagesalon
Vergaderzaal
Tuin
Terrassen
Rookruimte
Drankenautomaat
Rolstoeltoegankelijk
Kinderhoek
Draadloze 
internetverbinding
Panoramisch zicht over 
Brussel

Zorgaanbod
Valide, semi-valide en 
zorgbehoevende senioren
Alzheimer 
Dementie
Ergotherapie
Kinesitherapie
Logopedie
Verpleging
Verzorging

Omgeving
Groene buurt

Type verblijf
Permanent wonen

Diensten
Animatie
Kapper
Manicure
Pedicure
Nachtwacht
Onderhoudsdienst
Technische dienst

Type woningen
Eenpersoonskamer 
(vanaf 24 m²)
Tweepersoonskamer 
(vanaf 31 m²)
Appartement  
met 1 slaapkamer  
(vanaf 55 m²)
Appartement  
met 2 slaapkamers  
(vanaf 67 m²)

Bereikbaarheid
Gemakkelijk bereikbaar 
via het westen van de 
Brusselse Ring
Ondergrondse parking
Openbaar vervoer (bus- 
en tramhaltes)
Winkels vlakbij
Golf van Bosvoorde
Park (Renbaan)> Meer informatie? www.armonea.be/les-terrasses-du-bois

Onze troeven
• Mooie, grote ruimtes met veel licht
• Ideale locatie om in een rustige buurt 

te profiteren van de voordelen van de 
stad

• Zonnige en ruime terrassen met een 
prachtig zicht over Brussel

• Talrijke faciliteiten voor service-
residentie en woonzorgcentrum

• Specifieke opvang voor mensen met 
dementie, in samenwerking met ons 
kennis- en ervaringscentrum Anahata

• Wellness (schoonheidssalon en 
ontspanningsruimte) 
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