
BRUGSE VAART
ASSISTENTIEWONINGEN



MODERNE WONINGEN
Resident ie  Brugse Vaart  te l t  20  hypermoderne 

assistentiewoningen. De woningen met één slaapkamer meten 

tussen de 57 en de 66,5m2. De woningen met twee slaapkamers 

zijn 81,5m2 groot. Alle assistentiewoningen hebben een grote 

badkamer met inloopdouche en een volledig ingerichte keuken 

met oven, koelkast, afwasmachine en voldoende kastruimte. 

Alle woningen hebben bovendien een eigen terras. Gezien de 

ligging genieten een aantal appartement van uitzicht op het 

water, de Brugse vaart. De andere woningen hebben uitzicht 

op de boomrijke tuin met petanquebaan. Erg handig is ook de 

ondergrondse parking aan de residentie..



TUSSEN STAD
EN NATUUR
Brugse Vaart ligt op amper 2,5 kilometer van Gent. De bus, 

vlakbij de residentie is er een halte, brengt u op 10 minuten 

in het centrum. Overigens ligt het Museum Dr. Guislain op 

minder dan een kilometer van de residentie. Naast cultuur is er 

ook veel natuur in de omgeving. Op minder dan 500m, ligt het 

Fluweelpark. Dit is een mooi buurtpark met brede wandelpaden 

en grasvelden voor sport en spel. Het Fluweelveld is bovendien 

de groene doorgang naar het Bourgoyen-Ossemeersen, een 

natuurreservaat van 220ha. Brugse Vaart ligt dus letterlijk 

tussen de stad en de natuur in.



ONZE ACCOMMODATIE

ZORGPERSONEEL
Brugse Vaart bestaat ook uit een woonzorgcentrum. Die biedt 

een aantal voordelen. Niet in het minst de continue nabijheid 

van ons zorgpersoneel. Via een handig oproepsysteem kan u 

hen altijd oproepen in geval van nood. In het woonzorgcentrum 

wordt ook dagelijks vers gekookt. U bent welkom om mee aan 

te schuiven. Net zoals u welkom bent op de activiteiten van het 

woonzorgcentrum en in de fitnesszaal.

Specificaties met een * zijn mogelijk, maar niet standaard voorzien.

GEMEENSCHAPPELIJKE  

VOORZIENINGEN

 » parking
 » ondergrondse parking
 » openbaar vervoer nabij
 » toegankelijk voor rolstoelgebruik-
ers

 » groene omgeving
 » cafetaria/bar
 » eigen keuken
 » fitnessruimte
 » ontspanningsruimte
 » privetuin
 » terras
 » lift
 » oproepsysteem
 » wifi hotspot

PERSOONLIJKE 

VOORZIENINGEN WONING

 » hal
 » badkamer
 » berging
 » wasmachine
 » keuken
 » koelkast
 » vaatwasmachine
 » balkon/terras
 » domotica
 » zonnewering
 » internetaansluiting
 » kabeldistributie & tv
 » telefoonaansluiting
 » wifi
 » eigen meubels
 » oproepsysteem

DIENSTEN

 » assistentiemanager
 » bed-en linnenwasservice
 » kapsalon
 » klusjesdienst
 » manicure
 » pedicure
 » poetsdienst
 » schoonheidssalon
 » thuisverpleging
 » verzorging
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