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Ligging

Appartementen

Verhuur

Verkoop

Algemene
Diensten

Wonen in Residentie Van Rijswijck is een
doordachte keuze, op het juiste moment.

Dicht bij het centrum van Antwerpen, op een boogscheut van de Meir met zijn vele winkels en vlakbij het park ‘Middelheim, de
Singel en Hortiflora’. Bus- en tramhalte op 20m van de Seniorie die u richting centrum Antwerpen brengt.

Seniorie Van Rijswijck telt 86 ruime appartementen, bestaande uit een inkomhal, woonkamer, slaapkamer(s), badkamer(s), keuken
of kitchenette, terras en kelder.





1 slaapkamer: 60m² tot 80m²
2 slaapkamers: 80m² tot 125m²
Maandelijkse huurprijs, provisie en dienstverlening
Mogelijkheid tot het huren van een autostaanplaats

U kunt appartementen kopen als investering of om er zelf te wonen. De aankoopprijs van appartementen varieert tussen € 95 000
tot + € 260.000. Kosten zijn opvraagbaar bij de syndicus: Housing Beheer.

Elke dag biedt de Residentie U kwalitatieve diensten aan. Hieronder vindt U een gedeeltelijk overzicht:
 Voor uw veiligheid, een permanentie 24 u op 24 aan het onthaal voor de 1ste hulpverlening (telefonische permanentie en
oproepsysteem verbonden aan alle appartementen)
 Het dagelijks opmaken van de bedden
 Het dagelijks verwijderen van het huisvuil
 Wekelijkse recreatieve of actieve activiteit
 Onderhoud van alle gemeenschappelijke delen van het gebouw
 Een professioneel team dat elke dag tot uw dienst staat
 Algemene ondersteuning bij administratieve zaken en afspraken met externe aanbieders

De prijzen van de huur en algemene diensten variëren naargelang de oppervlakte van het appartement.
 Vanaf € 61,53/dag voor een 1 slaapkamer appartement, inclusief: huur, provisie (water, verwarming, algemene kosten),
algemene diensten

Prijzen

In geval van afwezigheid wordt een vermindering van 50% toegepast vanaf de 11e dag.
Tijdens een bezoek kunt u bijkomende details verkrijgen over de bezochte appartementen.

De residenten ontvangen wekelijks een evenwichtig opgesteld menu met seizoensgebonden maaltijden.
De maaltijden zijn optioneel.
Maaltijden

Prijs per persoon en per dag, drank inbegrepen! .
 Ontbijt
€ 2,83
 Middagmaal
€ 11,97
 Avondmaal€ € 6,33
Mogelijkheid tot speciaal dieetmenu.
Andere mogelijkheden: maaltijden à la carte, banketten, recepties, 4-uurtjes, enz….

En nog…









Groot zonnig terras aan een prachtige tuin
Luxueus restaurant, bar, salon, bridgezaal, bibliotheek, 1 hotelkamer
Het organiseren van gezelschapspelen, voordrachten, diaprojecties, modeshows, cocktails,…
Talrijke leveringen aan huis: zoals apotheek, kranten, wasserij, droogkuis, boodschappen, bloemen,…
Talrijke diensten aan huis: kapper, pedicure, manicure,…
Externe dienst van medische of paramedische verzorging (verpleegster, kinesitherapeut,…)
Kapel met 1 dienst per maand

Heropening Seniorie Van Rijswijck
Voor de zomer van 2019 zal Seniorie Van Rijswijck volledig vernieuwd zijn en dat zullen we vieren met een mooi openingsfeest. Meer info volgt.
Voor alle mogelijkheden en/of afspraak gelieve contact op te nemen met dhr. Werner Spaenjers: 03304 1500 of vanrijswijck.dir@armonea.be

