
Het Woonzorg centrum Les Orangeries is een nieuw en ruim 
huis waar het licht heerst dankzij de grote ramen en de zonnige 
terrassen.

Het is een woning die gemakkelijk bereikbaar is met het 
openbaar vervoer en dichtbij winkels. 

Bovendien bevindt het zich tegenover het ziekenhuis Delta 
Chirec.

Hier bieden we een optimale kwaliteit van zorg en hebben we 
fantastische hoteldiensten voor u!

Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor meer 
informatie over ons prachtige rustoord en kom vooral eens 
langs (op afspraak)!

Woonzorgcentrum aanbod
1-persoonskamer vanaf € 52 pp/dag
2-persoonskamer vanaf € 50 pp/dag

Wat is inbegrepen in de prijs?
> Wonen 
• Gemeubileerde en volledig uitgeruste kamer, inclusief televisie, 

telefoon en internet zonder extra kosten.
Mogelijkheid om de kamer naar uw wens en met uw eigen meubels 
aan te passen.

> In contact blijven
• Dankzij het restaurant en de centrale lounge kunt u voor 

activiteiten afspreken met de andere bewoners.
Geniet ook van het restaurant voor uw maaltijden, 's ochtends,' s 
middags en 's avonds in uitstekend gezelschap.

> Genieten 
• Van het leven, zonder u zorgen te maken over iets anders dan U.

> Uitstekende zorg 
• Dankzij gekwalificeerd en opgeleid personeel. Toegewijd personeel 

is 24 uur per dag aanwezig. Nabij het Delta ziekenhuis voor 
consultaties door specialisten.

> Onderhoud en administratie 
• Administratieve dienst aanwezig voor uw verzoeken en om u te 

ondersteunen bij de procedures. Communicatie met ziekenhuizen 
en andere zorgverleners.

• Kamers elke dag onderhouden door onze diensten Hotellerie en 
techniek.

Wat is eventueel supplementair?
• Geneesmiddelen

• Doctor

• Kapper

• Pedicure

• Drankjes aan de bar

Hebt u nog vragen?
Aarzel dan niet met ons contact op te nemen.

LesOrangeries@armonea.be
www.armonea.be/lesorangeries
Triomflaan 205, 1160 Oudergem

Woonzorgcentrum Les 
Orangeries
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Met alle zorg die u wenst

> De juiste en kwalitatieve zorg
• Met dank aan opgeleid personeel

> Zorg op uw maat
• Dankzij het gepersonaliseerde zorgplan.

Een echt thuisgevoel

> Een warme, huiselijke omgeving
• Dankzij de sfeer die er heerst in dit “zorghotel” voelt u zich veilig 

en comfortabel.

> Verse maaltijden die gezond en smakelijk zijn, bereid door onze chef 
• Zelfgemaakte maaltijden Ontbijt- en dinerbuffetten

> Ruime, moderne kamer
• Uitgerust met de nieuwste technologieën

Ongelooflijke helderheid.

> Hartelijke service
• Dankzij een zorgzaam personeel.

Waar u familie en vrienden met plezier 
uitnodigt

> Uitnodigend
• De grote cafetaria en het gedeelte voor kinderen zorgen ervoor dat 

u een aangename tijd zult hebben met uw gezin.

• Elke verdieping heeft ook een terras zodat u optimaal kunt 
genieten van zonnige dagen.

> Bereikbaar
• Dankzij de parking van het ziekenhuis en het openbaar vervoer.

Waarom wordt Les Orangeries uw nieuwe thuis?


