Elke assistentiewoning bestaat uit een
woonkamer met ingerichte keuken, één
of twee slaapkamers, badkamer met
lavabo, douche en toilet en een berging.

Contactpersonen

De woning wordt door de bewoner zelf
ingericht en bemeubeld.

051/46.09.92

Alle woongelegenheden van Gezelle
beschikken ook over een balkon.

In de keuken is een elektrisch fornuis,
koelkast met vriesvak, dampkap,
spoelbak met afdruip, werkblad en
kasten aanwezig.

Mevr. Vanessa Hanssens, woonassistente

Informatiebrochure
Dagprijzen & mogelijkheden

Coordinator.dagverzorging@zorgcentrumsintjozef.be

Mevr. Nadja Maet, coördinator opname en
begeleiding
051/46.09.90
Dhr. Peter Reynaert, directeur

U hebt een eigen brievenbus en deurbel.
Aansluiting voor telefoon en tv-distributie
is voorzien. Er is een noodoproepsysteem
te bedienen vanuit de verschillende
plaatsen. Zo heeft men bij een
noodsituatie 24u/24u rechtstreeks
contact met de permanentie van het
Zorgcentrum Sint Jozef.
Er is een tuin en voor bewoners met een
wagen is er een private parking.

ZORGCENTRUM SINT-JOZEF vzw
erkenningsnummers Vlaamse Gemeenschap

pe2466 Serviceflats De Zonnebeek
pe2603 Zorgflats Gezelle

‘Zorgflats Gezelle’
21 comfortabele appartementen en een
aantal
gemeenschappelijke
ruimtes
gelegen langs de Ieperstraat.
Assistentiewoning ‘De Zonnebeek’
Deze 10 gerenoveerde appartementen
liggen in de tuin van het zorgcentrum en
zijn hiermee verbonden.
Voor valide 65 plussers of senioren
die mits de nodige ondersteuning
nog zelfstandig kunnen wonen.
Aangeboden diensten:
permanentie
van
gekwalificeerd
personeel dat 24 op 24 u bereikbaar is
met een noodoproepsysteem

thuisverpleging

kinesitherapie

begeleiding van woonassistent

sociale dienstverlening

ergotherapeutische zorg

thuisbrengen maaltijden

deelname activiteiten zorgcentrum

de garantie op crisiszorg en
overbruggingszorg

Assistentiewoning‘Zorgflats Gezelle’



avondmaal + ontbijt thuis gebracht: 6€

Dagprijs: : van 23,11€ tot 31,62€ per
assistentiewoning.



kabeltelevisie: standaard Telenet per
maand: 15.35€

Prijs afhankelijk van de grootte en de locatie
van de assistentiewoning.



gebruik wasmachine/droogkast: 2€ per
beurt

Assistentiewoning ‘De Zonnebeek’



uitstappen: kostprijs wordt vooraf
bekend gemaakt



telefoon: factuur telefoonmaatschappij



internet: factuur provider



Gezelle: elektriciteit, gas en water:
marktprijs volgens verbruik.

Dagprijs:

19,30 € (voor assistentiewoning 1 persoon)
21,25 € (voor assistentiewoning 2 personen)
Dit is prijs per assistentiewoning.
Inbegrepen in de dagprijs:


permanentie gekwalificeerd personeel
van het zorgcentrum



beroep doen op woonassistent en
sociale dienst van het zorgcentrum



deelname bepaalde activiteiten



hulp
in
noodgevallen
door
gekwalificeerd personeel van het
zorgcentrum

Niet inbegrepen in de dagprijs:


middagmaal in het zorgcentrum,
dagelijks gebruiker: 7.5€ week- en
zaterdag, 15€ zon- en feestdagen.
Niet dagelijks gebruiker: 9€ week- en
zaterdag, 18€ zon- en feestdagen.



thuisbrengen maaltijd: + 1€



Zonnebeek: elektriciteit: marktprijs
volgens verbruik. (gas en normaal
gebruik van water is inbegrepen in de
dagprijs)

Andere faciliteiten: kapster, pedicure,…
Deze prijzen zijn gekoppeld aan de evolutie
van de index zoals de dagprijs. Prijzen
geldig vanaf 01/07/2020.

