
Woonzorgcentrum 
Residentie Prinsenpark 

Praktische info: 

Dagprijs 

De dagprijs wordt bepaalt a.h.v. een 

aantal factoren: ligging, grootte, terras/

balkon,… Momenteel variëren de 

prijzen tussen 61,65 euro en 70,72 

euro. Voor echtparenkamers hanteren 

we een voordeliger tarief.  
 

Inbegrepen in de dagprijs 

 Huur van de kamer  

 Verpleegkundige zorgen  

 Verzorgde maaltijden, koffiemoment 

‘s namiddags  

 Dieetadviezen en -opvolging  

 Diverse door het woonzorgcentrum  

georganiseerde animatie en 

ontspanningsactiviteiten  

 Ergotherapie  

 Incontinentiemateriaal  

 Inrichting en uitrusting van de kamer 

met meubilair van het 

woonzorgcentrum  

 Schoonmaak en technisch onderhoud 

van de kamer  

 Was en gebruik van bedlinnen  

 Basispakket toiletartikelen (zeep, 

shampoo, tandpasta)  
Warme zorg in een comfortabele en veilige omgeving. 

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 

Niet inbegrepen in de dagprijs 

 Medische prestaties/bezoek van uw huisarts  

 Medicatie  

 Kinesitherapie (wel inbegrepen voor R.V.T.)  

 Persoonlijke was (De was kan door de  

       familie verzorgd worden of worden   

       uitbesteed aan de wasserij tegen kostprijs)  

 Kapster / Pedicure  

 Telefoonabonnement  

 TV-distributie 

 Internetaansluiting  

 

Mogelijkheid tot  

 Huren T.V. en of koelkast 

 Afsluiten familiale verzekeringspolis  



Residentie Prinsenpark ligt in een groene, 

rustige omgeving op wandelafstand van het 

centrum van Genk.  

We willen ervoor zorgen dat Genkse 

senioren, die wat extra zorg kunnen 

gebruiken, kwaliteitsvol kunnen wonen. 

Daarvoor heeft Residentie Prinsenpark een 

heel ruim aanbod aan zorg- en 

dienstverlening. Op die manier kunnen we 

elke bewoner van ons woonzorgcentrum 

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.  

 

Een tweede thuis 

Maar het woonzorg-centrum is meer dan 

gewoon een verzorgingstehuis. Wij doen er 

alles aan om een tweede thuis te zijn voor 

de senioren, waar ze hun dagen zinvol 

kunnen invullen.  

Dit uit zich in alle aspecten van het verblijf. 

Senioren mogen hun kamer naar wens met 

eigen meubels inrichten.  

Het personeel organiseert tal van 

aangepaste recreatieve en 

vormingsactiviteiten waar iedereen kan aan 

deelnemen.  

Daarom hebben we een erg  

ruim aanbod van diensten, projecten… die 

aansluiten bij de behoeftes van onze 

bewoners. Zo kan iedereen zich hier verder 

ontwikkelen naar eigen wens.  

Woonzorgcampus 

 

Door onze grootte noemen we onszelf een 

woonzorgcampus, die aan alle noden van 

ouderen een antwoord wil bieden.  

Residentie Prinsenpark biedt plaats aan 180 

bewoners. Zowel valide, mindervalide 

alsook dementerende bejaarden kunnen bij 

ons terecht. Daarbij kunnen we ook 10 

plaatsen kortverblijf aanbieden.  

Tevens stellen wij 22 serviceflats ter 

beschikking. Senioren die zelfstandig willen 

wonen, maar toch graag hulp binnen 

handbereik hebben, zullen hier zeker hun 

gading vinden.  

 

Bewoners kunnen ook de activiteiten die 

ze thuis zo graag deden gewoon 

voortzetten. Lezen, muziek beluisteren, 

knutselen en zelfs koken, … voor alles is 

er plaats!  

Een open huis 

 

Naast het dagelijks aanbod van activiteiten 

organiseren we ook tal van projecten, 

activiteiten en evenementen in 

samenwerking met buurtbewoners, 

scholen, verenigingen... Op die manier 

kunnen mensen, die daar anders 

misschien niet de kans toe krijgen, zelf 

eens zien hoe het er in Residentie 

Prinsenpark aan toe gaat. En die mix van 

jong en oud, familie en vrienden... brengt 

natuurlijk ook extra leven in de 

brouwerij!  

Een eigen thuis 

 

Wij behandelen elke bewoner als een 

individu. U kunt in het woonzorgcentrum 

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. De één houdt 

meer van lezen, de ander houdt meer van 

beweging.  


