
FAMILIEHOF
assistentiewoningen

A L G E M E N E  I N F O

DOELGROEP

Bewoners moeten de leeftijd
van 65 jaar bereikt hebben,
tenzij een zorgvraag kan
aangetoond worden. 
Bewoners dienen voldoende
zelfredzaam te zijn om
zelfstandig te wonen mits
ondersteuning die
aangeboden kan worden.

sociale achtergrond,
financiële draagkracht en
filosofische, godsdienstige
of politieke overtuiging zijn
geen criterium voor een
weigering tot inschrijving.

03/887.00.19
familiehof.woonassistent@vivaltohome.com



RUIMTE

Elke residentie beschikt over
één- en tweeslaapkamerflats,
een gemeenschappelijke
ontmoetingsruimte en een
ondergrondse parking met
berging en fietsenstalling.
De grootte van een flat varieert
tussen 58m² en 84m².

Elke flat is uitgerust met een
noodoproepsysteem en
ingerichte keuken. Alle ruimten
zijn rolstoeltoegankelijk.

Bewoners kunnen hun huisvuil
kwijt in de afvalberging die
voorzien is. Deze wordt
wekelijks opgehaald.

GROOTSTE VOORDELEN

Alles wat je nodig hebt
binnen handbereik.
Deel uitmaken van een sociale
gemeenschap met
leeftijdsgenoten;
Zelfstandig wonen met keuze
vrijheid;
Ondersteuning waar nodig;
Eigen meubelen; 
Veiligheid;
De woonassistent als
aanspreekpunt.

ALLERLEI

Bewoners zijn vrij bezoek te
ontvangen in hun persoonlijke
flat of in de gemeenschappelijke
ontmoetingsruimte.

Het houden van huisdieren is
toegelaten mits enkele
voorwaarden.



EXTERNE
DIENSTVERLENING 

schoonmaak van eigen
woning via
dienstencheques;
Was en strijk;
Klusjesdienst;
Maaltijden aan huis;
Kapster & pedicure aan huis;
Thuisverpleging;
Medicatielevering;
Vervoer;
Boodschappenhulp;

(niet inbegrepen in dagprijs.)

KOSTPRIJS

Het genotsrecht: vanaf
€20
Zorg- en
dienstverleningsaanbod:
€13.33/dag (een 2e
persoon €4.44/dag)

Hobbykamer
2e slaapkamer
parkeerplaats

De dagprijs bestaat uit twee
delen:

Opties:

Facturen worden betaald via
domiciliëring.

INBEGREPEN

24/24u permanentie via
noodoproepsysteem;
Deelname aan activiteiten;
Brand & familiale
verzekering;
Huisvuilbeheer;
Administratieve
ondersteuning door de
woonassistent;
Crisis en overbruggingszorg;
Lidmaatschap
gebruikersraad;
Organisatie van nodige hulp
door woonassistent;
Inrichting en onderhoud van
gemeenschappelijke
ruimten.
Organisatie van externe
dienstverleningen.
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