
S E R V I C E-R E S I D E N T I E

Mayflower

S i n t-D e n i j s-We s t r e m

In een rustige, residentiële buurt nabij Gent bevindt zich residentie Mayflower. Sinds 
1996 leveren wij de hoogste kwaliteit in dienst- en zorgverlening. Maak uw keuze uit 
een luxueus appartement met 1, 2 of 3 slaapkamers. Bij ons woont u zoals u wilt. Een 
hartelijke sfeer, tal van ontspanningsactiviteiten en een vriendschappelijke omgang: 
dat is de perfecte beschrijving van Mayflower!

Mayflower
Derbystraat 20
9051 Sint-Denijs-Westrem
tel. 09 221 06 99
mayflower.admin@armonea.be
www.armonea.be/mayflower



“

Praktisch

Faciliteiten
Bar 
Salon
Oproepsysteem
Restaurant
Terras
Toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers
Tuin
Wifihotspot
Conciërge
Beveiliging 
Cinemazaal
Bibliotheek
Fitness
Zwembad 

Zorgaanbod
Logopedie 
Kinesitherapie
Verpleging 
Verzorging 

Omgeving
Vlakbij centrum Gent
Parking
Openbaar vervoer nabij
Winkels (Delhaize, 
Carrefour, Ikea) en 
banken 
Groene residentiële 
omgeving 

Type verblijf
Permanent wonen
Gastenkamers voor uw 
bezoekers

Dienstverlening
Animatie
Kapper
Klusjesdienst
Manicure 
Pedicure
Boodschappendienst
Leveringen aan huis
Misdienst 
Nachtwacht
Poetsdienst 

Type woningen
Appartement met 1, 2 of 
3 slaapkamers
Studio
Penthouse

Bereikbaarheid
AZ Maria Middelares op 
minder dan 1 kilometer
E40, E17 en ring R4 
onmiddellijk te bereiken
Sint-Pietersstation 
vlakbij
Openbaar vervoer nabij 
(tram 1)

Over Mayflower
Residentie Mayflower staat voor 
luxueus genieten van het leven in een 
standingvolle, aangename omgeving. 
Wie de inkomhal van de residentie 
binnenwandelt, wordt onmiddellijk 
ondergedompeld in de gemoedelijke sfeer. 
De vele ontspanningsmogelijkheden, 
het professionele service-aanbod en de 
smakelijke keuken bezorgen u een warm 
thuisgevoel. Daarnaast hechten we veel 
belang aan uw privacy en veiligheid. 

Leven als een Bourgondiër
Residentie Mayflower gaat prat op een 
verfijnde gastronomie in een stijlvolle en 
originele inrichting. Om de geschiedenis 
van de kolonisten en hun boot Mayflower 
levendig te houden, organiseren wij 
tweemaandelijks de ‘Captain’s table’. Daarop 
nodigt de ‘Captain’ zijn gasten uit voor een 
heerlijk menu en een gezellige babbel. Zo 
verwelkomen we u met open armen en leren 
de bewoners elkaar nog beter kennen. 

Mayflower, uw nieuwe thuis
Naast onze basisdiensten geniet u ook van 
aangename extra’s. Wenst u een beroep 
te doen op onze keuken, poetsdienst of 
boodschappendienst? Laat het ons weten, 
wij doen het nodige. Voor uw veiligheid zijn 
al onze appartementen uitgerust met een 
noodoproepsysteem. Bovendien voorzien 
wij in huis permanentie de klok rond. 

Voor elk wat wils
Dinsdagavond staat met stip genoteerd in 
de agenda’s van de heren. Dan bespreken 
ze op de ‘Gentlemen’s drink’ de laatste 
sportuitslagen of politieke gebeurtenissen. 
Ook aan de dames is gedacht.  Zij kunnen 
in het salon gezellig bijpraten bij een 
lekkere kop koffie tijdens de tweewekelijkse 
koffienamiddag. De sportieve fans ten 
slotte, kunnen hun hart ophalen in het 
verwarmde zwembad, tijdens de turnlessen 
of in de fitness.

> Meer informatie? www.armonea.be/mayflower

Onze troeven
• Uitstekende ligging in een residentiële 

buurt
• Schitterende gastronomische keuken
• Recreatieve ontspanningsactiviteiten
• Een verwarmd zwembad en goed 

uitgeruste fitnessruimte
• Ruim service-aanbod

Door de vele 
activiteiten leren 
medebewoners 
elkaar kennen en 
ontstaan er hechte 
vriendschappen. Zo 
heb ik bijvoorbeeld in 
Mayflower al vrienden 
voor het leven gemaakt. 
En met wie is het 
leuker samenwonen 
dan met vrienden?”

V.
U

.: 
Re

st
el 

Ré
sid

en
ce

s N
V 

∙ E
. F

lag
ey

ple
in

 18
 ∙ 

10
50

 B
ru

ss
el 

∙ R
PR

 (B
ru

ss
el)

 0
45

5.
16

8.
54

0 
∙ B

E2
8 

39
00

 9
65

6 
00

20


