
Centraal gelegen in Rupelmonde bevindt zich de 
residentie Mercator. De erkende assistentiewoningen 
voldoen aan alle hedendaagse comfort: drempelluw, 
brede deuren, antislipvloer, handgrepen, overdekt 
terras… Ben jij een zelfstandige 65-plusser die 
privacy, comfort, veiligheid en gezelligheid 
zoekt? Dan is de residentie Mercator 
op jouw maat gebouwd. Ook wie 
nog geen 65 is, maar graag 
zorg nabij heeft is 
welkom.

COMFORT ÉN VEILIGHEID  
IN EEN ERKENDE  
ASSISTENTIEWONING

Maak een  
afspraak met  

de woonassistent 
 

Emmy De Bruyne 

0476 70 29 38
emmy.debruyne@cm.be



Het beheer van de residenties  
gebeurt door vzw Zorgbeheer ism CM.
Informatie over andere residenties:  
www.zorgbeheer.vlaanderen
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Kostprijs 

 Je betaalt een woonvergoeding vanaf 
 33,84 euro per dag.

Inbegrepen in dagprijs: 

 • brandverzekering gebouw en inboedel
 • kleine klusjes
 • afvalbeheer
 • oproepsysteem met interventie door  
  verpleegkundigen - 24 uur op 24, 7 dagen op 7
 • gebruik en onderhoud van de   
  gemeenschappelijke ruimten en tuin
 • deelname aan activiteiten
 • begeleiding en ondersteuning van de 
  CM-woonassistent
 
Er is geen meerprijs voor koppels  
en er is vrije keuze van ziekenfonds.

Maak een  
afspraak met  

de woonassistent 
 

Emmy De Bruyne 

0476 70 29 38
emmy.debruyne@cm.be



Een kijkje  
nemen?

ONDERSTEUNING VAN  
DE CM-WOONASSISTENT 
IS INBEGREPEN.

CM-WOONASSISTENT  
ALS VERTROUWENS-
PERSOON

Als bewoner kun je met eender 
welk probleem terecht bij de 
woonassistent. Hij of zij is 
jouw vaste vertrouwens- en 
contactpersoon, werkt samen 
met zorg- en dienstverleners, 
is persoonlijk of telefonisch 
bereikbaar en zorgt voor 
ontmoetingsmomenten en 
activiteiten in een 
huiselijke sfeer.

Mercator
Robrecht de Frieslaan 2A, 9150 Rupelmonde 

RESIDENTIE



kostprijs vanaf 

33,84 euro 
per dag

Prijzen vanaf 01-02-2022

Wil je  
van het leven  

blijven houden, 
ook als je soms  

hulp nodig  
hebt?

32  
erkende  

assistentie- 
woningenDe 32 assistentiewoningen met oppervlaktes tussen de 56 en 78 m2 

zijn allemaal voorzien van terras. In de gemeenschappelijke 
ontmoetingsruimte zijn de bewoners welkom voor sociale activiteiten, 
een tas koffie en een gezellige babbel.  

Ruimte  
voor ontmoeting  
en warme sociale 
contacten

Mercator 
Rupelmonde





“ Het sociale contact en de
 activiteiten. Het is voor
 mij de ideale mix”

Brigitte (65)

Brigitte (65)

“ Het voelt als een nieuwe 
fase in ons leven”

Florine (72) en Ivan (75)


