
GENIET U STRAKS OP NIEUW ZUID 
ONBEKOMMERD VAN PUUR COMFORT?

DOMITYS SERVICERESIDENTIES



DOMITYS, 
DAT IS PUUR THUIS-GEVOEL

1  onthaal
2  bar
3  restaurant
4  creatief atelier

5  zwembad
6  fi tnesszaal
7  infraroodcabine
8  kapsalon

9  massagebed
10  schoonheidssalon
11  bibliotheek met computers

UW APPARTEMENT ONTWORPEN VOOR UW COMFORT
Alle appartementen bieden veel comfort en beantwoorden aan de kwaliteitseisen van DOMITYS. 

De appartementen hebben een mooi uitzicht met terras. De moderne en aangepaste apparatuur 

vergemakkelijkt het alledaagse leven: intercom, telefoon, bredere deuren, keuken en een ruime badkamer, 

gemakkelijk toegankelijke douche, in hoogte aangepaste schakelaars en stopcontacten,...  Indien u over een wagen 

beschikt kan u terecht in onze privé parking.

ONS TEAM STAAT VOOR U KLAAR
Al onze personeelsleden, ongeacht hun functie, willen 

u gelukkig zien. De directeur waakt in het bijzonder 

over het welzijn van de bewoners en het respect voor 

hun privéleven.

In elke residentie staan dagelijks een 20-tal zorgvuldig 

gekozen medewerkers te uwer beschikking. Hun 

opleiding staat borg voor professionalisme en een 

aanstekelijke motivatie.

GOED ONTVANGEN, 
GOED GEADVISEERD
Het onthaalteam is alle dagen aanwezig aan de 

receptie van DOMITYS. Het team ontvangt 

bezoekers en zorgt voor de goede verwerking van 

uw post. Indien u dit wenst, kan het onthaalteam 

ook uw afspraken regelen en administratieve taken 

voor u uitvoeren. Het onthaal speelt een centrale 

rol in de DOMITYS-residenties.

GENIETEN ZONDER ZORGEN 
IN VERTROUWEN

DE LOCATIE ZORGVULDIG GEKOZEN
De DOMITYS-residenties situeren zich steeds in 

afgesloten groene zones, in of nabij het stadscentrum. 

Voor al de bewoners die ervoor hebben gekozen om 

in hun thuisstad te blijven, verandert er niets:

- hun favoriete winkels en markten zijn in de buurt

- hun huisarts blijft dezelfde

- ze kunnen een bezoekje brengen aan familie en 

vrienden ... 

Alleen hebben ze nu de kans om van een comfortabel 

leven te genieten.
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MEER DAN 900 M2 AAN 
ONTSPANNINGSRUIMTES
In de serviceresidentie van DOMITYS 

vindt u meerdere clubruimtes 

waar u zich kan ontspannen 

en een leuke tijd met de 

andere residenten kan 

doorbrengen. 

Ons team verwelkomt u er 

met veel enthousiasme.



INBEGREPEN IN DE HUUR VAN UW APPARTEMENT:
VRIJE TOEGANG TOT EEN UITGEBREID AANBOD VAN DIENSTEN
Door de huur van uw appartement kunt u gebruikmaken van heel wat diensten, deelnemen aan activiteiten en 

krijgt u toegang tot alle faciliteiten:

• onthaal 7/7 van 8u tot 20u
• Permanentie 24u per dag en 7 dagen op 7
 (personeel ‘s nachts aanwezig)
• bijstand 24u per dag en 7 dagen op 7 

(noodoproepen)
• vrije toegang tot de faciliteiten van de residentie
 (zwembad, atelier, bibilotheek, ... ) van 8u tot 20u
• 4x per jaar glazenwasser voor binnen- en 

buitenramen

• maandelijks een 50-tal georganiseerde activiteiten* 
• dagelijks vers gemaakt tussendoortje met koffi e/thee
• verplaatsing met minibus (organisatie van begeleide 

uitstappen)
• gemeenschappelijke computer met internet 

beschikbaar
• 2 uur hulp bij uw verhuizing
• verdeling van post, onthaal van bezoekers
• organisatie van familiefeesten** 
• interne telefooncentrale

CULINAIR*COMFORT* BEAUTY*

HET DOM’ACTIF-TRAJECT,
MAAKT WERK VAN UW WELZIJN!
Het DOM’ACTIF-traject past in het kader van gezond ouder worden, iets wat DOMITYS ten zeerste nastreeft 

voor haar residenten. Hierbij worden de residenten die wensen deel te nemen aan het traject, opgevolgd 

door een animator-coach die uit alle door DOMITYS aangeboden activiteiten en animatiemogelijkheden een 

programma op maat samenstelt. Er wordt de residenten regelmatig om feedback en evaluatie gevraagd, zodanig 

dat de animator-coach het programma kan bijsturen aan de wensen van de resident. In dit traject kunnen 

uiteraard fysieke activiteiten zitten, maar ook culturele of ontspanningsactiviteiten. U kan om het even wanneer 

instappen. Het is een gratis traject, zonder verplichtingen.

ONZE ARRANGEMENTEN: NOG MEER COMFORT OP MAAT
Naast alles wat inbegrepen is in de huur voor uw DOMITYS-appartement, bieden wij ook arrangementen aan

waarmee we willen tegemoetkomen aan ieders wensen en behoeften.

• 4 uur huishoudhulp
• 1 pakket van 4 kg linnen ophalen, 

wassen en strijken
• 1 uur administratieve 

dienstverlening 
of kleine herstellingen

• wekelijks legen van de 
vuilnisemmers

• mogelijkheid tot alleen ontbijt

• of samen in volledig arrangement 

met lunch inbegrepen

• 1x haar wassen en brushen/week
• 1x haarknipbeurt/maand
• 1x pedicure/maand
• 1x manicure/maand

KWALITATIEVE DIENSTEN
AANGEPAST AAN UW BEHOEFTEN

AANGENAME ACTIVITEITEN 
IN EEN PRACHTIG DECOR

WIJ BIJ DOMITYS BIEDEN ALLES AAN, MAAR U BESLIST.
Onze residentie biedt u een grote keuze aan activiteiten zodat u van elk moment kunt genieten.

Ontdek ze nu!

DE DAGELIJKSE ACTIVITEITEN 
VAN DOMITYS
Kennismaken met nieuwe vormen van 

ontspanning en ook met andere bewoners 

door samen dingen te doen:

• culturele uitstappen (musea, shows)

• wandelingen

• workshops over kunst

• welzijn, decoratie

• een koor, sportactiviteiten
Vergeet vervelende 
taken! Leef zorgeloos, 
want DOMITYS zorgt 
voor alles:

Maak gebruik van de 
verzorgingsdiensten:

Eet elke middag in 
een echt restaurant 
met alle voordelen:

* Sommige activiteiten hebben een meerprijs.
** Uitgezonderd de bijkomende diensten (traiteur, dranken, ... ).



EEN TIJDELIJK VERBLIJF, KENNISMAKINGSVERBLIJF  
OF KENNISMAKINGSDAG
Kiezen voor een nieuwe leefomgeving is voor iedereen een moeilijke beslissing, ongeacht uw 

leeftijd. Daarom bestaan er verschillende manieren om u een beeld te vormen van het leven 

in een serviceresidentie van Domitys. Een kennismakingsdag, kennismakingsverblijf of tijdelijk 

verblijf: DOMITYS geeft iedereen de kans om onze residentie te ontdekken, ongeacht de 

omstandigheden!

WAT IS ER GERUSTSTELLENDER
DAN EEN TIJDELIJK VERBLIJF?
Rust na een hospitalisatie, revalidatie, mindere 

conditie of simpelweg nood aan enkele dagen zonder 

alledaagse beslommeringen ... De serviceresidentie 

ontvangt u graag als u enkele dagen of enkele weken 

in alle rust wilt doorbrengen.

HET KENNISMAKINGSVERBLIJF
EEN GLIMP VAN EEN RUSTIGER LEVEN
DOMITYS biedt u de mogelijkheid om te proeven van 

het leven in een serviceresidentie van Domitys. 

tijdens een kennismakingsverblijf van enkele dagen.

U mag in volpension logeren aan een voorkeurstarief, 

in een volledig bemeubeld en uitgerust appartement.

Zo ervaart u zelf het comfort van de appartementen, 

de kwaliteit van de dienstverlening en de beschikbaar-

heid van ons team. Meer zelfs, u zult het ritme en de 

activiteiten van de residentie mee beleven.

ONTDEK
DE KENNISMAKINGSDAG
U kunt u al een eerste idee vormen over onze 

residentie door één dag door te brengen in de 

residentie van uw keuze. Zo kunt u onze infrastructuur 

en de faciliteiten ontdekken, eten in het restaurant en 

deelnemen aan de activiteiten van de dag. 

Neem gewoon contact op met de residentie van uw 

keuze om meer informatie te krijgen over wat er die 

dag op het programma staat.

EN ALS U NU EENS BEGON MET  
EEN TIJDELIJK VERBLIJF?

DOMITYS, de nieuwe 
verblijfsoplossing voor senioren  

van vandaag.



Nieuw Zuid is een nieuw stadsdeel, ten zuiden van het stadscentrum van Antwerpen, 

aan de oever van de Schelde en dichtbij het nieuwe justitiepaleis. Er wordt in de nieuwe 

wijk 20.000 m² aan commerciële ruimte voorzien (winkels, horeca,…) maar ook tal van 

lokale voorzieningen (kantoren, scholen, een sporthal, een dienstencentrum,…)  

en verschillende parken en tuinen (33ha).

Op wandelafstand van de bushalte Waterpoort (lijnen 30 en 34) en de tramhalte 

Bolivarplaats (lijnen 4 en 12). Met het openbaar vervoer bent u op minder dan 15 

minuten in het centrum van Antwerpen. Vlakbij NMBS-station Antwerpen-Zuid en de 

Antwerpse ring.
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WAAR BEVINDT 
DOMITYS EMERALD HAVEN ZICH?

DOMITYS

www.domitys.beEmerald Haven - Léon Stynenstraat 40, 2000 Antwerpen 
antwerpen@domitys.be

03-259 26 10
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