
BRUGSE VAART
WOONZORGCENTRUM



SLIM GEBOUW
Residentie Brugse Vaart is een gloednieuw, luxueus 

woonzorgcentrum voor 115 bewoners. De kamers zijn ruim 

(30m2) en erg praktisch ingericht. Elke kamer heeft een eigen 

badkamer met inloopdouche en toilet en is standaard uitgerust 

met een ergonomisch bed, een flatscreen tv en een ijskast.

Dankzij een slimme architectuur genieten alle kamers van veel 

lichtinval en een uitzicht op het groen dat de residentie omringt 

en/of op het 19de-eeuwse herenhuis (historisch erfgoed) dat het 

binnenplein siert.



GEZELLIG EN
PROFESSIONEEL
Brugse Vaart bestaat uit drie verdiepingen. Elke verdieping is 

ingericht met een verpleegpost, een grote badkamer met een 

in de hoogte verstelbaar bad, een knus salon met tv en een 

ruime eetplaats. Dagelijks wordt er vers gekookt in de residentie. 

Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met bepaalde diëten 

van bewoners.

Ook bewoners met dementie kunnen in Brugse Vaart rekenen 

op professionele zorg in een warm thuis. Voor deze bewoners is 

een aparte afdeling ingericht waar op een vakbekwame manier 

wordt tegemoetgekomen aan hun specifieke zorgen en wensen.



ONZE ACCOMMODATIE
VERBLIJF: ROB        TYPE KAMERS: 1 persoon

DIENSTEN
Brugse Vaart is tot in de details afgewerkt op maat van ouderen. Zo 

zijn er bijvoorbeeld overal muurhandgrepen en is elke verdieping 

in een andere kleur behangen zodat bewoners zich makkelijk 

kunnen oriënteren.

Brugse Vaart biedt heel wat diensten aan in het gebouw zelf. Zo is 

er een fitnesszaal, een kapperszaak, een manicure- en pedicure, 

een kinesitherapielokaal en een dokterslokaal. Bovendien opent 

weldra een grand-café met zicht op de binnentuin.

Overigens ligt Gent op amper 2,5 kilometer en houdt de bus halt 

voor de residentie..

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
 » fitnessruimte
 » ontspanningsruimte
 » privetuin
 » terras
 » lift
 » oproepsysteem
 » wifi hotspot

PERSOONLIJKE 

VOORZIENINGEN OP DE KAMER

 » badkamer
 » douche
 » toilet
 » domotica
 » koelkast
 » zonnewering
 » internetaansluiting
 » kabeldistributie
 » tv
 » telefoonaansluiting
 » wifi
 » balkon
 » bemeubeld
 » eigen meubels *
 » oproepsysteem

DIENSTEN & ZORGAANBOD

 » kapsalon
 » klusjesdienst
 » manicure
 » pedicure
 » poetsdienst
 » schoonheidssalon

 » ergotherapie
 » kinesitherapie
 » verpleging
 » verzorging
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