V.Z.W.Residentie Hof
Erk.nr RH: PE 1579
KPE 1579
Riziv nr RH: 7-61579-65

Ter Linden
SF: PE 1580
SF: 7-65003-36

DAGPRIJZEN
WOON – EN ZORGCENTRUM (ROB & RVT):
éénpersoonskamer

€ 53.59

supplementen:
dokter, geneesmiddelen, privéwas, huur flatscreen (€ 10/maand), externe
telefoongesprekken en persoonlijke onkosten
comfort:
Bemeubelde kamer en bijhorend bedlinnen, koelkast, telefoon-, tv- en internetaansluiting,
oproepsysteem, branddetectie, aangepaste zonnewering waar nodig en eigen tv kanaal.
Afzonderlijke badkamer met aangepast toilet, lavabo en ingebouwde kolomkasten en/of douche,
handdoeken en washandjes. Incontinentie- en verzorgingsmateriaal worden voorzien.

KORTVERBLIJF:
éénpersoonskamer

€ 53.59

supplementen:
dokter, kiné, geneesmiddelen, privéwas, externe telefoongesprekken, huur
flatscreen (€ 10/maand) en persoonlijke onkosten
comfort:
Bemeubelde kamer met hooglaagbed en bijhorend bedlinnen, koelkast, telefoon- en tv-aansluiting,
oproepsysteem, branddetectie en aangepaste zonnewering.
Afzonderlijke badkamer met aangepast toilet, lavabo met ingebouwde kolomkasten, handdoeken en
washandjes. Incontinentie- en verzorgingsmateriaal worden voorzien.

AANGEMELD HERSTELVERBLIJF:
éénpersoonskamer

€ 53.59

supplementen:
dokter, kiné, geneesmiddelen, privéwas, externe telefoongesprekken, huur
flatscreen (€ 10/maand), incontinentie- en verzorgingsmateriaal en persoonlijke
onkosten
comfort:
Bemeubelde kamer met hooglaagbed en bijhorend bedlinnen, koelkast, telefoon- en tv-aansluiting,
oproepsysteem, branddetectie en aangepaste zonnewering.
Afzonderlijke badkamer met aangepast toilet, lavabo met ingebouwde kolomkasten, handdoeken en
washandjes. Incontinentie- en verzorgingsmateriaal worden voorzien.
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ASSISTENTIEWONINGEN – ZORGFLATS:
Prijs per flat

€ 53.59 (1 persoon)/€ 66.54 (2 personen)

Supplementen:
- huur telefoonlijn € 11.16/maand + externe telefoongesprekken
- TV- abonnement: € 15/maand + internet
- huur TV: €10/maand
- dokter, kiné, geneesmiddelen, incontinentie- en verzorgingsmateriaal, privéwas en
persoonlijke onkosten.
Maaltijden per persoon (inbegrepen in de dagprijs):
• ontbijt € 1.9
• middagmaal € 8.15
• koffie € 1
• avondmaal € 1.9
comfort
onbemeubelde living
onbemeubelde tweepersoonsslaapkamer
ingerichte badkamer met toilet en steunen, lavabo en inbouwkasten en spiegel
afzonderlijke badkamer op de afdeling met hooglaagbad met jacuzzi
koelkast, telefoon-, tv- en internetaansluiting, oproepsysteem, branddetectie, aangepaste
zonnewering waar nodig.

ASSISTENTIEWONINGEN - SERVICEFLATS:
Type I
Type II
Type III
Type IV

min. 35m2
min. 40m2
min. 45m2
min. 55m2

1p
1-2p.
2p.
2p.

€ 31.24
€ 38.12
€ 41.53
€ 45.14

supplementen:
- huur telefoonlijn € 11.16/maand + externe telefoongesprekken
- TV- abonnement: € 15/maand + internet
- huur TV: €10/maand
- dokter, kiné, geneesmiddelen, incontinentie- en verzorgingsmateriaal, privéwas, externe
telefoongesprekken en persoonlijke onkosten
Maaltijden (per persoon €12,95/dag):
• ontbijt € 1.9
• middagmaal € 8.15
• koffie € 1
• avondmaal € 1.9
comfort:
onbemeubelde living met ingerichte keukenhoek
onbemeubelde tweepersoonsslaapkamer (uitz. Type I: onbemeubelde éénpersoonskamer)
ingerichte badkamer met toilet, lavabo en ligbad
koelkast, telefoon- en tv- aansluiting, oproepsysteem, branddetectie, aangepaste zonnewering waar
nodig.
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WONINGCOMPLEX MET DIENSTVERLENING (aanleunwoningen)
ALW
type I
€ 38.12
ALW
type II
€ 45.14
ALW
type III
€ 43.47
supplementen:
- huur telefoonlijn € 11.16/maand + externe telefoongesprekken
- TV- abonnement: € 15/maand + internet
- huur TV: €10/maand
- dokter, kiné, geneesmiddelen, incontinentie- en verzorgingsmateriaal, privéwas, externe
telefoongesprekken en persoonlijke onkosten
Maaltijden (per persoon €12,95/dag):
• ontbijt € 1.9
• middagmaal € 8.15
• koffie € 1
• avondmaal € 1.9
comfort:
onbemeubelde living met ingerichte keukenhoek
onbemeubelde tweepersoonsslaapkamer
ingerichte badkamer met toilet, lavabo en ligbad of douche
koelkast, telefoon- en tv- aansluiting, oproepsysteem, branddetectie, aangepaste zonnewering waar
nodig

ASSISTENTIEWONINGEN NIEUWBOUW (Ingebruikname zomer 2018)
Type V
€ 50.00
supplementen:
- huur telefoonlijn € 11.16/maand + externe telefoongesprekken
- TV- abonnement: € 15/maand + internet
- huur TV: €10/maand
- dokter, kiné, geneesmiddelen, incontinentie- en verzorgingsmateriaal, privéwas, externe
telefoongesprekken, poetshulp en persoonlijke onkosten
Maaltijden (per persoon €12,95/dag):
• ontbijt € 1.9
• middagmaal € 8.15
• koffie € 1
• avondmaal € 1.9
Woonoppervlakte van 60 m2 met volgend modern comfort
inkom met berging en toilet
onbemeubelde living met volledig ingerichte keukenhoek met toegang tot het terras
onbemeubelde tweepersoonsslaapkamer met toegang tot het terras
ingerichte badkamer met toilet, lavabo en douche
koelkast, telefoon- en tv- aansluiting, internet, wifi, oproepsysteem, domotica, branddetectie,
aangepaste zonnewering waar nodig
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DAGVERZORGINGSCENTRUM
Dagprijs: € 20
inclusief aangepaste maaltijd en koffie
Alle dagen van 8 uur tot 17 uur (behalve zaterdag, zondag en feestdagen)
Vervoer: wordt gecoördineerd vanuit de organisatie + € 2.5 per rit.
Supplementen: remgeld dokter, remgeld kine, incontinentiemateriaal en geneesmiddelen.
Comfort: ingerichte verblijf- en leefruimte, ingerichte rustruimte, badkamer met aangepast
toilet en lavabo
Hulpverlening: de nodige multidisciplinaire bijstand bij de handelingen van het dagelijks
leven met inbegrip van activatie en animatie
Geschikt voor: valide en zorgbehoevende bejaarden
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