K merwijk
WEL ZIJNSVERENIGING

Sint-Gillis-Waas

CONTACT
Wens je graag nog een woordje uitleg?
Dan kan je steeds terecht op volgend adres,
dit na telefonische afspraak of via onderstaand
e-mailadres:
Welzijnsvereniging Sint-Gillis-Waas
Zwanenhoekstraat 3, 9170 Sint-Gillis-Waas
03 727 14 60 / www.sint-gillis-waas.be
Nicole Cant - Woonassistent
03 727 14 78
nicole.cant@welzijnsvereniging.be

Laatste aanpassing: 01-01-2021
V.U.: Maaike De Rudder (voorzitter), Zwanenhoekstraat 3, 9170 Sint-Gillis-Waas.

Welkom
RESIDENTIE KAMERWIJK

DIENSTVERLENING

Je huis te groot? Je tuin te groot? Behoefte aan
meer sociaal contact? Een assistentiewoning
in residentie Kamerwijk biedt je een optimale
woonkwaliteit, geborgenheid en veiligheid terwijl je
volledig jouw zelfstandigheid en privacy behoudt.
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•
•
•
•
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Residentie Kamerwijk staat open voor valide en
mindervalide 65-plussers die nog voldoende
zelfredzaam zijn. Voor echtparen moet één van
beiden de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben.

OPNAMEPROCEDURE
Je schrijft je in op de algemene wachtlijst van
de Welzijnsvereniging Sint-Gillis-Waas. Je wordt
ingeschreven volgens datum van aanvraag. Op jouw
verzoek kan je opname altijd worden uitgesteld
zonder dat je chronologische inschrijving verandert.

De woonassistent organiseert jouw onthaal en kan
je helpen met alle formaliteiten in verband met jouw
verhuis.

ASSISTENTIEWONING
De comfortabel ingerichte flats zijn geschikt voor
maximum 2 personen.
De flat heeft een oppervlakte van 43m² en beschikt
over een woonruimte met ingerichte keuken,
een slaapkamer, een berging en een badkamer.
Je richt je flat in naar eigen keuze. In de flat is een
noodoproepsysteem, een videofoon en een kabelen telefoonaansluiting aanwezig.

Sociale hulp en advies
Lift
Was - en droogsalon
Ontmoetingsruimte
Middagmaal
Vrijetijdsbesteding
Fietsenstalling en voorbehouden parkeerplaats
Bergplaats voor selectieve afvalinzameling
Je geneesheer, paramedische en andere
dienstverlening kies je volledig vrij

VOLGENDE ZAKEN ZIJN INBEGREPEN
• Gebruik van de woonvoorziening
• Gebruik van het noodoproepsysteem
• Onderhoud, verwarming en verlichting van de
gemeenschappelijke ruimten
• Onderhoud van tuin en omgeving
• Drie maal per jaar reinigen van de ramen aan
de buitenzijde
• Aansluiting en gebruik van satelliet tv
• Verzekering en onroerende voorheffing gebouw
• Privégebruik van de ontmoetingsruimte volgens
afspraak met de woonassistent

KOSTPRIJS
€ 26,04 per dag

VOLGENDE ZAKEN ZIJN NIET INBEGREPEN
• Onderhoud van de woonvoorziening
• Voeding en kleding
• Verbruik gas, elektriciteit en water
• Brandverzekering van de persoonlijke inboedel
• De glasgordijnen en overgordijnen
• Farmaceutische kosten
• Kosten voor facultatieve diensten (maaltijden,
herstellingen,…)
• Kosten voor aansluiting en gebruik van telefoon
• Huisvuilbelasting
• Kosten voor facultatief gebruik draadloos
oproepsysteem: € 12,50 per maand, met een
waarborg van € 35,00
• Kosten voor facultatief gebruik tv: € 0,40 per
dag

