
Appartement +/- 62 m²
badkamer met ligbad en douche

Appartement +/- 74 m²
met tweede slaapkamer

Tarieven

Appartement +/- 60m²
met douche

€ 32,99 - 1 persoon
€ 33,75 - 2 personen

€ 33,75 - 1 persoon
€ 34,53 - 2 personen

€ 35,10 - 1 persoon
€ 35,88 - 2 personen

Type woning Dagprijs  (prijs per persoon)

Deze dagprijzen zijn in principe gekoppeld aan de
(gezondheids-)index. De prijsaanpassing gebeurt echter niet
automatisch, maar slechts na goedkeuring door het Ministerie
van Economische Zaken. (laatste wijziging 01/05/2022)
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Assistentiewoning De Putkapel

 



Persoonlijke verzorging: gezinshulp, kapster, pedicure, ...
Maaltijden
Eventuele milieuheffingen, huur tv- toestel, aansluiting en abonnement voor telefoon, tv-
en radiodistributie en andere bijkomende nutsvoorzieningen
De kosten van medische, verpleegkundige, paramedische en farmaceutische
verstrekkingen en verzorgingsmateriaal
Schoonmaken van de individuele flat
Deelname aan bepaalde animatieactiviteiten (bv. uitstappen)

 Deze kosten worden bijkomend aan de bewoner aangerekend.

 

Inbegrepen in de dagprijs

Energieverbruik (water, verwarming en elektriciteit) van zowel individuele flat als
gemeenschappelijke ruimten
Glasgordijnen in private gedeelte
Schilderen van de flat
Bekabeling en aansluitpunten voor TV-, radiodistributie en telefoon in zowel woon- als
slaapkamer
Technische bijstand
Schoonmaak van de gemeenschappelijke ruimten en lift
Collectieve verzekeringen (burgerlijke aansprakelijkheid, brand)
Brandverzekering voor persoonlijke inboedel voor een bedrag van €12.394,68
24/24 permanentie van een gekwalificeerde verpleegkundige in WZC De Pottelberg voor
beantwoorden van noodoproepen
Advies bij het vervullen van sociale en administratieve formaliteiten
Bemiddeling met thuiszorgdiensten voor persoonlijke zorg- en dienstverlening
Mogelijkheid tot deelname aan animatieactiviteiten in WZC De Pottelberg
Gebruik van de kapel en het bijwonen van de erediensten
Gebruik van de gemeenschappelijke ontmoetingsplaats
Gebruik van de wifi
Gebruik van de tuin
Gebruik van de afvalcontainer
Gebruik van de parking

Niet inbegrepen in de dagprijs
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Inschrijvingsvoorwaarden volgorde van opname

Assistentiewoningen zijn bedoeld voor personen van 65 jaar of ouder die voldoende
zelfredzaam zijn en in staat zijn om zelfstandig te leven zonder dat dit de eigen veiligheid of
die van andere personen in gevaar brengt.  Het zijn zorgvoorzieningen en willen niet enkel
een antwoord bieden op een woonbehoefte. 

Volgorde van opname

Elke aanvraag wordt chronologisch behandeld. Bij wijze van uitzondering kan de directie
relatieve voorrang geven aan volgende personen, voor zover ze aan de
inschrijvingsvoorwaarde voldoen: partners van in WZC De Pottelberg verblijvende bewoners,
broers of zusters van religieuzen van de stichtende congregatie, (schoon)ouders van
medewerkers van WZC De Pottelberg en gepensioneerde medewerkers.

Contact

Belinda Delaere 
woonassistent De Putkapel 
056 30 17 93  |  belinda.delaere@depottelberg.be
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Project gerealiseerd door:

Myriam Lagae
woonassistent De Putkapel 
056 23 10 44  |  myriam.lagae@depottelberg.be


