
Wat is inbegrepen in de dagprijs? 
 
Genotsrecht : 
 

 Huur van het appartement 
 Gebruik van de gemeenschappelijke delen 

 
Basis zorg—en dienstverlening : 
 
  Wonen 

 Onderhoud van alle gemeenschappelijke delen van 
het gebouw en de tuin 

 Gratis WIFI in de gemeenschappelijke ruimtes 
 4 x per jaar ramenpoets van het appartement 
 Dagelijks ophalen van het huisvuil 
 Gebruik van de bibliotheek 
 Leeshoek met dagbladen en tijdschriften  
 

   In contact blijven  
 Ruime parking voor bezoekers 
 Verschillende interne activiteiten 
 Organisatie en opvolging van een bewonersraad 
 
  

Genieten 
 Ruim terras met mooie tuin & vijver 
 Stijlvol restaurant, salon & bridgeruimte  
 Fitness 
 Petanquebaan & biljart 
 Dagelijks koffie & thee in de salons  
 Gratis levering van lokale bakker 
 Boodschappendienst aan huis  
 

Uitstekende zorg 
 24u/24u permanentie voor eerste  

   hulpverlening  
 Hulp bij verplaatsing van en naar  

 gemeenschappelijke ruimtes  
 Apotheek aan huis met gratis levering 
 Medicatieverdeling en andere  

   verpleegkundige taken 
 Oproepsysteem  
 

Onderhoud en administratie 
 Technische dienst voor dringende  

   interventies ( eerste 10 minuten gratis )  
 Administratieve assistentie   

Residentie Ten Eeckhoute 

In Residentie Ten Eeckhoute in Brugge bieden we 80  

appartementen voor senioren aan. Deze appartementen  

bestaan uit een inkomhal met vestiaire, living, 1 of 2  

slaapkamers, badkamer, apart toilet, keuken, terras of 

balkon. Supplementair kan er nog voor een kelder en/of 

garage gekozen worden. 

 

Indien u interesse heeft in de aankoop van een appartement 
dan kunt u hierover meer informatie verkrijgen bij  
immomakelaar Delbecque via het telefoon nummer  
050 45 03 45 of via het email adres info@immodelbecque.be.  
 
Aanbod appartementen - dagprijs: 

De dagprijs bestaat uit een basisdienst en genotsrecht afhanke-
lijk van het type appartement en varieert naargelang 1 of 2 per-
sonen: 
 
Appartement met 1 slaapkamer (55-75 m²): 
Genotsrecht vanaf €19,06 per dag 
Basisdienst  is €31,00 per dag  ( + € 2 per dag voor 2e persoon ) 
 
Appartement met 2 slaapkamers (70-120 m²): 
Genotsrecht vanaf €22.52 per dag 
Basisdienst is € 31,00 per dag  ( + 2€ per dag voor 2e persoon ) 



 

 Televisie  

 Telefoon   

 Internet   

 Elektriciteit   

 Pedicure / manicure  

 Kinesist  

 Wasserij 

 Kapper 

Met tijd om te genieten 

Verse maaltijden die gezond en smakelijk zijn,  
bereid door onze chef 

 Dagelijks komt de chef vragen of  
alles naar uw wens is 

 Altijd iets dat je lust door het kunnen  
kiezen van een alternatief 

 Ruime keuze aan gratis drank de hele dag 
door: tafelbier, frisdrank, water, etc.  

 Room service kaart beschikbaar  

Ruime, moderne appartementen 

 Veel lichtinval door de hoge ramen 

 Veel ruimte om eigen meubilair te plaatsen 

Hartelijke service 

 Verjaardagen worden bij ons steeds gevierd  

 Gevarieerd aanbod aan culturele  
activiteiten binnen– en buitenshuis 

Facultatieve diensten ( niet inbegrepen in de 

dagprijs ) 

    Maaltijden: koffie & wijn  of  andere frisdrank zijn 
inbegrepen  

 Ontbijt: € 3,00 

 Middagmaal: € 15,00 
= 4-gangen menu met keuze uit 3 voorgerechten, 
soep, 3 hoofdgerechten + 4x keuze qua groenten 
& 5 nagerechten 

 Avondmaal: € 6,06  

 Comfortpackage 1 slaapkamer appartement  

      € 4,20  per dag ( dagelijkse beddenopmaak +      

       opfrisbeurt sanitair,  wekelijks onderhoud  

       appartement , om  de 14 dagen lakenwissel en   

       waskosten  beddengoed  ) 

           Comfortpackage 2 slaapkamer appartement  

       € 6,50   per dag  ( zie uitleg 1 slaapkamer app ) 

 Provisionele lasten ( gas, water, liftkosten) € 4,95 
per dag    

 

 

Waar u familie en vrienden met 

plezier uitnodigt 

Uitnodigend 

 Gezellig en mooi restaurant om  
vrienden en familie te ontvangen 

 Kinderhoekje voor de kleinkinderen 

 Geen bezoekuren, want wij zijn een open 
huis 

 


