
Prijs? 

De dagprijs bestaat uit twee delen: 

 Wooncomponent 

€ 27 per dag = huur van de flat 

 Dienstencomponent 

€ 19 per dag voor 1 persoon 

€ 24.11 per dag voor een koppel 

De dienstencomponent garandeert u van de diensten 

van de woonassistent, de permanente beant-

woording van het oproepsysteem in uw flat die u kunt 

gebruiken in nood of vraagsituatie en het onderhoud 

van de gemeenschappelijke ruimtes (binnentuin, 

terras, polyvalente ruimte…). De eerste zorgverlening 

in navolging van een acute noodsituatie zit hier 

eveneens in omvat.  

De dagprijs kan worden aangevuld met extra 

comfortpakketten, waaronder bv. onze all-in formule 

aan € 30 per persoon per dag. Dit omvat o.a. de 

maaltijden (ontbijt, lunch en diner in het restaurant O 

Vélo), wekelijks onderhoud van de flat, verversen bad- 

en bedlinnen, privatief gebruik van de nuts-

voorzieningen (water, gas en elektriciteit)…  

 

 

 

Bezoek en rondleiding? 

Residentie Ventoux is de ideale oplossing voor de 

senioren van morgen die ongeacht hun leeftijd, hun 

levensstijl wensen te behouden. 

Wij wensen met ons aanbod in te spelen op úw 

vraag! Indien u uw wensen en/of noden aan ons 

kenbaar maakt, zullen wij steeds een antwoord 

hierop trachten te bieden en in de mate van onze 

mogelijkheden hieraan tegemoetkomen! 

Maak vrijblijvend een afspraak en kom onze 

residentie met ingerichte modelflat nu bezoeken! U 

zult zien dat dit niet de klassieke serviceflats van 

vroeger zijn, maar dat het een totaal nieuw concept 

van volledig zelfstandig wonen is in een ruime 

assistentieflat. Hier heeft u alle mogelijke zorg op 

úw vraag en op úw maat binnen handbereik.  

NIEUW!!! GEBRUIKERSFLATS!!! 

Twijfelt u nog? Probeer het wonen in residentie 

Ventoux even uit! Dit kan een periode van min. 2 

weken tot max. 2 maanden. Op deze manier kunt u 

de sfeer in residentie Ventoux van op de eerste rang 

volgen en ervaart u de mogelijkheden dat wij u 

kunnen bieden. 

Contacteer ons! 
Residentie Ventoux 
Handboogstraat 1A, 8000 Brugge 

Ann-Sofie Mortier,                          
woonassistent: 050 25 25 50 

 Neem een kijkje op onze site: 
www.aldeabrugge.be 

 Like ons op Facebook!                               
‘Woon-Zorg-hotel aldea Brugge’ 
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U kunt deze strakke, 
 

  WOON+ZORG+HOTEL 

aldea Brugge 

Residentie Ventoux 

 

 

 

Denk nu reeds aan morgen, 

en word met aldea oud 

zonder zorgen! 

 

 

http://www.aldeabrugge.be/


 

Aldea? 

Bij ons staat het individu op de eerste plaats. Aldea 

zorgt voor het juiste evenwicht tussen wonen en 

zorg én geeft de nieuwe generatie senioren een 

invulling aan hun hedendaagse behoeften van 

comfort en blijvende zelfstandigheid. 

Woon+Zorg+Hotel aldea Brugge tracht een 

antwoord te bieden op de hedendaagse en/of 

toekomstige vragen van 65+’ers: 

 Woon = Zelfstandig wonen op uw eigen 

ritme in uw assistentiewoning. 

 Zorg = Zorg verkrijgen van aldea indien 

gewenst en/of nodig 

 Hotel = Gebruik kunnen maken van de 

faciliteiten van hotel Velotel waarmee de 

assistentiewoningen verbonden zijn. 

Er is een woonassistent aanwezig binnen de 

voorziening die de coördinatie van uw zorg- en 

dienstverlening op zich neemt. Dit alles, om úw 

comfort te verhogen. De mogelijkheden zijn 

eindeloos! 

U kiest uw zorg- en dienstverlening à la 

carte en op úw maat! 

 

 

  
 

Wonen? 

Residentie Ventoux bestaat uit 48 assistentie-

woningen. Allen bestaan ze uit een leefruimte met 

keuken (ingebouwde koelkast, microgolf-combi-

oven, inductiekookplaat, dampkap en 

vaatwasmachine), een aparte slaapkamer, 

badkamer en bergruimte en een aanpalend terras 

(al dan niet met extra bergruimte). 

De oppervlaktes variëren tussen 53 en 64 m². De 

prijs is voor elke flat dezelfde en bijgevolg niet 

afhankelijk van de grootte en/of uitzicht van uw 

assistentiewoning. U richt uw flat zelf in, rekening 

houdende met de huidige veiligheidsvoorschriften. 

Zorg? 

Het is mogelijk dat u op heden of in de toekomst 

nood heeft aan verpleegkundige zorgen. U kunt zelf 

uw verpleegkundige hulp organiseren, maar 

Ventoux heeft tevens eigen verpleegkundigen in 

dienst, die u zorg op maat kunnen aanleveren!  

Het is belangrijk om weten dat men nog in regie 

dient te zijn van zijn of haar leven. Men moet dus in 

staat zijn een oproep te lanceren in geval van nood. 

 

  

Hotel? 

Wat Residentie Ventoux net zo uniek maakt, is de 

combinatie met hotel Velotel. De assistentie- 

woningen en het hotel zijn met elkaar verbonden 

d.m.v. een passerelle. Als bewoner heeft u steeds 

de vrije toegang tussen Ventoux en Velotel. De 

hotelgasten hebben enkel toegang tot het hotel, dit 

om uw rust te respecteren.  

In restaurant O Vélo is iedereen meer dan welkom! 

Ontbijten, brunchen, lunchen, dineren… alles is hier 

mogelijk. Als bewoner geniet u van 25% korting op 

alles wat u nuttigt in het restaurant, zowel op drank 

als op voeding.  

 

Een bijkomend voordeel dat het hotel met zich 

meebrengt is de 24u/7d permanentie aan de 

receptie van het hotel. Naast de verpleegkundigen, 

kan iemand u dag en nacht te woord staan, ook bij 

niet- dringende vragen! 

 

U bent in regie van uw EIGEN 

leven en u beslist ZELF over het 

comfort dat u uzelf geeft. 

 


