
Prachtige assistentiewoningen 
met zorgfaciliteiten 
op toplocatie te Merelbeke

Op wandelafstand van het centrum Merelbeke, bevindt 
zich Amabilis, een nieuwe residentie met tien luxueus 
afgewerkte, erkende assistentie appartementen op een 
domein van ongeveer 1 hectare.

ResidentieAmabilis

De exploitatie van de residentie is in handen van een 
gespecialiseerd team, met reeds meer dan 22 jaar 
ervaring in de uitbating van een gerenommeerd en 
erkend woon-zorgcentrum.

Perfect voor wie zorgeloos 
van zijn oude dag wil genieten.“

“
Residentie Amabilis
Roskamstraat 55 - 9820 Merelbeke
Telefoon 09 277 20 80
assistentiewoningen@residentie-amabilis.be
info@residentie-amabilis.be

www.residentie-amabilis.be



• Zelfstandig wonen in een nieuwe 
mooie en kleinschalige residentie 
van 10 appartementen.

• Maximum 20 bewoners 
• Familiale sfeer, waar u zich zeker 

thuis zult voelen. Eigen meubelen.
• Permanentie van 8 u tot 19u
• Zorg op maat volgens noodzaak 

24/24
• Aanwezigheid van grote lift, 

geschikt voor transport met 
draagberrie.

• Oproepsysteem, aanwezig in elke 
kamer van het appartement.

• Fitness ruimte, incl. infrarood-
cabine, is vrij toegankelijk voor 
alle bewoners

• Gebruik van wasmachine en 
droogkast voor persoonlijke kledij

Waarom kiezen 
voor Amabilis? 

U betaalt 1 vaste 
dagprijs omvattende:
• Huur residentieel appartement
• Permanentie van 8u tot 19u
• Verwarming en elektriciteit
• Onbeperkt telefoonverkeer naar 

vaste en mobiele lijnen in EU
• Internet, wifi en TV aansluiting, 

inclusief abonnementskosten
• Dagelijks opmaken van de 

bedden en het net houden van 
de badkamers

• Wekelijks poetsen van uw 
appartement

• Gebruik wasmachine en 
droogkast

• Vrije toegang tot fitness ruimte
• Brandverzekering voor eigen 

meubilair
• Onderhoud lift, oproepsysteem, 

gebouw en tuin

De appartementen zijn allen 
uitgerust met een grote living, 
ingerichte keuken, slaapkamer 
voor 2 personen, prachtige 
badkamer met instapdouche, 
berging, eigen terras. Alles is 
rolstoeltoegankelijk.

Op de 2e verdieping kan 
je wegdromen in de unieke 
zithoek of in de sfeervolle 
ontmoetingsruimte, palend aan 
een zonnig buiten terras.

Heeft u verzorging nodig? 
Geen probleem. Comfort en 
gespecialiseerde zorg op maat 
zijn onze troeven. Verzorgenden 
staan 24/24 klaar om u bij te staan 
en u een verzorging à la carte te 
verschaffen.

M.a.w. Geen ongekende kosten, 
geen verrassingen: Alleen uw vaste dagprijs. 
Dagprijzen geldig voor koppels 
vanaf 39,25 € per persoon 

Tegen een minieme meerprijs wordt je de mogelijkheid geboden te 
genieten van een dagelijks ontbijt, middagmaal en avondmaal, in onze 
residentie verzorgd door eigen personeel.


