
S E R V I C E-R E S I D E N T I E

Ten Eeckhoute

B r u g ge

Ten Eeckhoute is een residentieel complex van appartementen met hoteldiensten. 
Door de ruim 25 jaar ervaring is Ten Eeckhoute uitgegroeid tot een gevestigde 
waarde in het historische centrum van Brugge. De residentie is gelgen in het grootste 
privépark in Brugge.
Ten eeckhoute telt 80 appartementen met 1 of 2 slaapkamers die elk verschillen qua 
oppervlakte, ligging & indeling. Deze appartementen zijn te huur of te koop. 

Ten Eeckhoute
Garenmarkt 10
8000 Brugge
tel. 050 33 30 86
teneeckhoute.admin@armonea.be
www.armonea.be/ten eeckhoute



“

Praktisch

Faciliteiten
Bar 
Restaurant
Terras
Kelderruimte 
Toegankelijk voor 
rolstoelgebruiker
Tuin
Wifihotspot
Beveiliging 
Biljart 
Fitness 
Garage
Gratis parking  
voor bezoekers
Logeerkamers  
voor gasten

Zorgaanbod
Verpleging 
Verzorging 
Kinesitherapie
Zorgpermanentie

Omgeving
Centrum
Parking
Openbaar vervoer nabij
Winkels op 
wandelafstand 
Groene omgeving 

Type verblijf
Periodiek verblijf

Dienstverlening
Animatie
Boodschappendienst
Conciërge
Kapper
Klusjesdienst
Manicure 
Pedicure
Misdienst 
Nachtwacht
Wasserij
Strijkdienst

Type woningen
Appartement met 1 of 2 
slaapkamers

Bereikbaarheid
Ziekenhuizen Sint-Jan 
en Sint-Lucas in directe 
omgeving
Bushalte Garenmarkt
Koningin Astridpark in 
de nabije omgeving

Over Ten Eeckhoute
In residentie Ten Eeckhoute woont u 
in een prachtig gebouw, gelegen in een 
groen kader in het historisch centrum van 
Brugge. Het stijlvolle, klassieke interieur 
ademt warmte en gezelligheid. Geniet van 
onze heerlijke keuken en laat u verrassen 
door tal van ontspanningsactiviteiten. 
Een aperitiefconcert, barbecue of 
wijndegustatie? Niets is ons vreemd. 
In residentie Ten Eeckhoute is het fijn 
vertoeven met de juiste zorg op het gepaste 
moment. 

Zorg op maat
We stellen u graag ons uitgebreid 
faciliteiten- en serviceaanbod voor: 
thuisverpleging, 24/7 zorgpermanentie, 
kinesist, pedicure, manicure, snelle & 
correcte medicatielevering. Zo kan u bij ons 
ook terecht voor (para)medische verzorging. 
Daarnaast bieden we ook een periodiek 
verblijf (bemeubelde appartementen) aan 
voor bijvoorbeeld revalidatie.

Culinaire hoogtepunten
De maaltijden van onze chef-koks 
vormen dagelijkse hoogtepunten. Het 
keukenteam verzorgt een heerlijk en 
licht viergangenmenu, bereid met 
seizoensproducten. We passen met plezier 
het menu aan volgens uw wensen. Hebt 
u familie of vrienden op bezoek? Geen 
probleem, zij kunnen gerust bij u aan tafel 
schuiven. Eet u liever op uw appartement, 
dan zorgen we voor roomservice. 

Prachtig privaat domein
Het grootste privé-park van de stad? 
Daarvoor moet u in residentie Ten 
Eeckhoute zijn! De appartementen 
bevinden zich te midden van de Brugse 
groene omgeving. Op ons 1,2 hectare groot 
domein spiegelen honderdjarige bomen zich 
in de vijver. Het is de uitgelezen plek om 
te genieten van de zonsondergang of om 
familie uit te nodigen voor een goed glas 
wijn op het zonovergoten terras.

> Meer informatie? www.armonea.be/teneeckhoute 

Onze troeven
• Progressieve zorg op maat
• Groene ligging in een oase van rust
• Eigen restaurant met 

seizoensgerechten
• In het historisch centrum van de stad
• Prachtige, Engelse parktuin
• Professionele service en 

dienstverlening

In het park kom ik 
volledig tot rust, door 
het lezen van een goed 
bank op een bank en 
het bewonderen van de 
zwanen.”
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