
 

 

 

Service faciliteiten Domitys Emerald Haven 

Vrij van zorgen genieten betekent in Emerald Haven een waaier aan diensten én faciliteiten 

inbegrepen bij de huur van uw eigen appartement. Met een team dat dag en nacht voor u klaar staat  

kunt u als resident genieten van puur comfort met de volgende diensten: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)Sommige activiteiten hebben een meerprijs 
(2)Uitgezonderd bijkomede kosten (traiteur, dranken,…)  
 
 
 

VEILIGHEID 
 Onthaal 7/7 van 08.00 tot 20.00 uur 

(verdeling van post, onthaal van bezoekers) 

 Permanentie & bijstand 24 uur per dag en 

7 dagen op 7 (personeel ‘s nachts aanwezig voor 

noodoproepen) 

 Veiligheidshorloge  

 Coördinatie van medische zorg 

ONTSPANNING 

 Vrije toegang tot de CLUB faciliteiten 

(zwembad, salon, atelier, bibliotheek,…)  

 Maandelijks een 50-tal georganiseerde 

activiteiten1 

 Gebruik van electrische fietsen 

 Organisatie van familiefeesten² 

MAALTIJDEN 

 Dagelijks vers ontbijtbuffet  

 Dagelijks vers gemaakt tussendoortje met 

koffie/thee 

 
TELEVISIE, INTERNET & TELEFONIE 

 Digitale televisie met multi-mediabox 

 Internet 

 Vaste telefonie intern en naar vaste lijnen incl. 

telefoontoestel 

 Gemeenschappelijke computer met internet  

 

HULP BIJ VERHUIZING 

 Domitys meubelpakket  

 Verhuiskaartjes 

 2 uur hulp bij uw verhuizing 

 Eerste 5 dagen van verhuis VOLPENSION  

ONDERHOUD 

 4x per jaar glazenwasser voor binnen – en 

buitenramen  



 
 
 

Twee manieren om het leven bij DOMITYS uit te proberen. 
 
Een nieuwe leefomgeving kiezen, is geen gemakkelijke stap. Daarom biedt DOMITYS u de 
mogelijkheid om de residenties uit te proberen tijdens: een ontdekkingsverblijf, vanaf 3 
dagen tot een week, een tijdelijk verblijf, vanaf enkele weken tot enkele maanden. 
 
 

 

 

Uw verblijf omvat altijd: 

 een volledig gemeubeld appartement met tv; 
 volpension (ontbijt, middagmaal, tussendoortje en avondmaal); 
 24/24 permanentie en noodbijstand; 
 deelname aan de activiteiten en toegang tot alle faciliteiten; 
 zwembad, fitness en infrarood sauna; 
 bad- en bedlinnen; 
 hotelservice. 

 
          

 
 
 
 

Ontdekkingsverblijf 
3 dagen tot 1 week 

Ontdek en geniet van het leven bij DOMITYS 
gedurende 3 dagen tot 1 week en oordeel zelf 
over het comfort, de beschikbaarheid van onze 
teams en de kwaliteit van onze diensten. 

Uw ontdekkingsverblijf wordt 100% 
terugbetaald indien u binnen de 6 maanden 
definitief uw intrek neemt bij DOMITYS. 
 

 

Een tijdelijk verblijf 
Enkele weken of enkele maanden 

U kan bij Domitys Emerald Haven genieten van 
een tijdelijk verblijf na een operatie, tijdens 
een herstelperiode, verbouwingen in uw huis 
of gewoon om tot rust te komen. 

Tijdens uw herstelverblijf kunnen wij de 
medische zorg voor u coördineren. Ons 
netwerk van specialisten komt tot aan uw 
appartement voor extra gemak en comfort. 
 

Ontdekkingsverblijf 
                  1 persoon  2 personen 
3 dagen 198 €   262 € 
1 week 495 €   655 € 
 

Tijdelijk verblijf/per nacht – 1 persoon* 

  1 kamer  2 kamers 
  129 €   139 € 
*Supplement van 30€ voor een extra persoon 
 
 

Tarieven 


