
Assistentiewoningen 
Residentie Prinsenpark 

Praktische info: 

Dagprijs 

De dagprijs wordt bepaalt a.h.v. een 

aantal factoren (opp. van de flat, terras, 

balkon...).  

 Flat met 1 slaapkamer zonder 

terras: 54.07€/dag  

 Flat met 1 slaapkamer, met terras: 

57.82€/dag  

 Grote flat met 1 slaapkamer, met 

terras: 60.36€/dag (luxueuzer)  

 Flat met 2 slaapkamers, met terras: 

70.39€/dag  

 

Inbegrepen in de dagprijs 

 Huur van de assistentiewoning  

 Gebruik van het noodoproepsysteem  

 Aankleding van de flat: muren en 

plafond geverfd, overgordijnen  

 Aansluiting en verbruik van water en 

elektriciteit  

 Verwarming van de flat en de 

gemeenschappelijke delen  

 Schoonmaak van de gemeenschap- 

pelijke ruimten en gangen  

 Kosten huisvuilverwerking en  

      huisvuilophaling  

 Brandverzekering (inboedel van de 

bewoner verzekerd tot 3000 €)   
Warme zorg in een comfortabele en veilige omgeving. 

 

 Onderhoud van de tuin en buitenaanleg 

 Gebruik en onderhoud van de lift  

 Periodieke reiniging en onderhoud van de  

   buitenkant van het gebouw (ramen buitenzijde)  

 1 Kelderberging per flat  

 Deelname aan de activiteiten van het woon   

   zorgcentrum (vrijblijvend, exclusief betalende   

   activiteiten)  

 Mogelijkheid tot aansluiting TV, telefoon en     

   internet (excl. abonnement en activatiekost)  

 Gebruikersraad om de drie maanden  

 

Optionele dienstverlening 

 Maaltijden  

 Poetsdienst 

 Was en strijkdienst  

 Voorbehouden parkeerplaats   

 Bijkomende kelderberging  

 Logeerkamer  

 Medicatieservice  

 Kapster / Pedicure   

 Mogelijkheid tot huren T.V. 

 Familiale verzekeringspolis 

 

 

Meer info of bezoek? 

Marleen Van de Poel: woonzorgconsulent 

Angela Mazzoni: onthaal 

 

Telefoon : 089/32.00.00 

Fax : 089/ 61.21.93 

E-mail : onthaal@residentieprinsenpark.be 



Residentie Prinsenpark biedt een heel 

ruim aanbod aan zorg- en dienstverlening. 

Op die manier kunnen we elke bewoner 

de zorg aanbieden die hij/zij nodig heeft. 

We willen ambitieus de toekomst 

tegemoet gaan. Daarom blijven wij 

investeren in nieuwe technieken en 

grensverleggende projecten met een 

maatschappelijke meerwaarde.  

Met onze assistentiewoningen willen we 

ervoor zorgen dat de Genkse senioren die 

wat extra zorg en geborgenheid kunnen 

gebruiken, zo lang mogelijk zelfstandig en 

kwaliteitsvol kunnen wonen en leven.  

 

 

 

 

Assistentiewoningen 

 

Onze assistentiewoningen liggen in het 

verlengde van het woonzorgcentrum.  

Residentie Prinsenpark telt 22 

hedendaagse flats en bevindt zich in het 

hartje van Genk. De ligging in een groene 

omgeving op wandelafstand van het 

centrum van Genk is een ware troef ! U 

hoeft vanuit deze rustige woonomgeving 

alvast niet ver op zoek naar een slager, 

bakker of gemeentehuis.  

Door de centrale ligging vindt u tal van 

ontspanningsmogelijkheden om de hoek: 

de bibliotheek, horeca, het 

dienstencentrum....  

  

 

De ruime flats met een minimum van 49 m2 

en een maximum van 65 m2 hebben een 

eigen leefruimte met keuken, badkamer en 

één of twee slaapkamers.   

Woonzorgcampus 

 

Elke bewoner is vrij om te vertoeven in het 

woonzorgcentrum en is ten alle tijden 

welkom op de georganiseerde activiteiten. 

Voor verpleegkundige zorgen kan u beroep 

doen op de thuiszorgdiensten in de 

omgeving.  

Bij stijgende hulpbehoevendheid is een 

opname in het woonzorgcentrum mogelijk.  

 

 

 

 

 

 

Deze assistentiewoningen zijn voorzien 

van alle noodzakelijk comfort zoals een 

persoonlijk oproepsysteem (24/24), 

branddetectie, aangepast sanitair, …  

Comfort 

 

Het comfortgevoel wordt versterkt door 

de aanwezigheid van een aantal 

gemeenschappelijke ruimten:  

 een aangenaam restaurant 

 een leef/ontspanningsruimte 

 een multifunctionele ruimte  

 een waslokaal 

 gezellige tuin  

 

Een eigen thuis 

 

Wij behandelen elke bewoner als een 

individu. U kunt in de assistentiewoningen 

zelf bepalen hoe u woont, leeft en 

verzorgd wordt. Dat is essentieel om u 

goed te voelen.  

Bovendien geloven we dat elke bewoner 

een eigen persoonlijkheid heeft, die nog 

altijd in ontwikkeling is.  

Residentie Prinsenpark richt zich met de 

aangeboden assistentiewoningen tot valide 

en licht zorgbehoevende bejaarden en 

biedt, daar waar gewenst, een 

dienstenpakket op maat aan (zie optionele 

dienstverlening).  


