Assistentiewoningen aanbod
Mooie, ruime flats vanaf €41.02/dag
 Inclusief €15.38 basisdienstverlening
 Verblijf van tweede persoon: €2.05/dag
 Voor slechts €2 per dag extra hebt u een
flat met parking
 Water, gas, en elektriciteit: €2,75/dag

Wat is inbegrepen in de prijs?

Gelegen in hartje Ternat, in St. Katharina-Lombeek, is ons
gloednieuwe huis de ideale plek om te genieten van warme,
hartelijke diensten. De gezellige omgeving en de
kleinschaligheid van ons huis bieden een unieke sfeer.
Wilt u smullen van smaakvolle, huisbereide maaltijden
die de chef voor u klaarmaakt? Of gezellig met familie en
vrienden iets drinken op het terras van ons “Kaffée De Statie”
Het kan allemaal!
Armonea heeft al bijna 40 jaar ervaring in wonen en zorg voor
senioren. Levenskwaliteit staat voor ons centraal. Onze medewerkers hechten dan ook veel belang aan het creëren van een
warme en aangename omgeving. Hierdoor voelt u zich snel
thuis en kan u met een gerust hart genieten van het leven .
Hebt u nog vragen,
aarzel dan niet met ons contact op te nemen:
 053/41.14.00
 kapelleveld@armonea.be
 www.armonea.be/kapelleveld
 Kerkstraat 39, 1742 Ternat
(St. Katharina-Lombeek)

Mogelijke extra dienstverlening
Restaurant
 Vol pension: €12 pp/dag
 Ontbijt: €3 pp/dag
 Middagmaal: €7,50 pp/dag
(3 gangen menu)
 Avondmaal: €4 pp/dag
Onderhoud
 Extra aanvullende werken (klusopdracht,
poets, etc.): €8 per begonnen kwartier
Zorgpakket
 Samenwerking met kwalitatieve, externe
dienstverlener
Extra
 Huur kluis: €5 /maand

V.U.: Armonea nv –François Sebrechtslaan 40 –1080 Brussel – RPR (Brussel) 0889.421.308 – ING 320-0769608-80

Assistentiewoningen Kapelleveld

Ingerichte keuken (koelkast, combi-oven en
fornuis), internetaansluiting, analoge TVabonnement, telefoonaansluiting, gebruik en
onderhoud gemeenschappelijke ruimtes,
nutsvoorzieningen
gemeenschappelijke
ruimtes, huisvuilophaling, gemeentelijke of
andere lokale taksen, verzekering (brand en
burgerlijke aansprakelijkheid bewoners), permanentie via noodoproepsysteem, gegarandeerde crisis- en overbruggingszorg (met uitzondering van de kost van de zorg), deelname
aan animatie-activiteiten etc.

Waarom wordt Kapelleveld uw nieuwe thuis?
Een echt thuisgevoel
Een warme, huiselijke omgeving
 Privacy in uw eigen gezellige flat, met ruime
woonkamer
 Terras om te genieten van de zon
 Genieten van digitale TV en draadloos internet
mogelijk

Met een gerust gemoed,
dankzij de veilige omgeving
De juiste en kwalitatieve dienstverlening
 Bijna 40 jaar ervaring in de dienstverlening voor
senioren
 Woonzorg assistent aanwezig in het gebouw
 Oproepsysteem voor onmiddellijke hulp bij
noodgevallen

Veel ruimte om helemaal naar uw wens in te richten
 Wij zorgen voor de dagdagelijkse bekommernissen, zodat
u zich kan concentreren op genieten
 Middenin een levendige gemeenschap
Verse maaltijden die smakelijk en gezond zijn
 Koken in uw eigen volledig en modern ingerichte keuken
 Indien u liever niet zelf kookt kan u bij ons dagverse
maaltijden bestellen, bereid door onze chef.
Hartelijke service
 Een beetje extra hulp is steeds beschikbaar indien u het
wenst
 Gevarieerd aanbod aan culturele activiteiten waar u
vrijblijvend aan kan meedoen

 Samenwerking met een kwalitatieve
zorgpartner

Waar u familie en vrienden met plezier uitnodigt
Uitnodigend
 Gezellige en mooi restaurant om naasten te
ontvangen
 Gelegen in het bruisende centrum van Sint
Katherina Lombeek
Bereikbaar
 Parking voor bezoekers
 Gemakkelijk te bereiken met het openbaar
vervoer

V.U.: Armonea nv –François Sebrechtslaan 40 –1080 Brussel – RPR (Brussel) 0889.421.308 – ING 320-0769608-80

Met tijd om te genieten

