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Contact
Voor onze assistentiewoningen werken wij met een 
wachtlijst. Wenst u meer informatie of brengt u ons 
graag een bezoek? Dan is dit steeds mogelijk na 
een telefonische afspraak met onze woonassistent:

Lies Daneels
Tel.: 015 25 83 30
lies.daneels@zusters-berlaar.be

Woonzorgcentrum Heilige Familie
Westerlosesteenweg 37 · 2220 Heist-op-den-Berg

Tel.: 015 25 83 30
info.hf@zusters-berlaar.be
www.heiligefamilieheist.be

Een assistentiewoning is de ideale oplossing 
voor de actieve senior of voor koppels die willen 
genieten van privacy, rust en hun zelfstandigheid, 
zonder nodeloze risico’s te nemen. Via een 
noodoproepsysteem is hulp vanuit het woon-
zorgcentrum immers nooit veraf. 

Dat deze nabijheid ook kan gebruikt worden om 
te kunnen genieten van gemeenschappelijke 
voorzieningen of diensten als het bestellen van 
maaltijden, is vaak mooi meegenomen.

De groep van assistentiewoningen met zorg 
“Ten  Gaerde” maakt deel uit van woon-
zorgcentrum Heilige Familie. Beiden zijn 
landelijk gelegen op wandelafstand van het 
centrum van Heist-op-den-Berg. Hierdoor zijn ze 
ook  gemakkelijk te bereiken met het openbaar 
vervoer.

Woonzorgcentrum & assistentiewoningen onder één dak
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Accommodatie
De groep van assistentiewoningen met zorg “Ten
Gaerde” bestaat uit 11 individuele woongelegen-
heden met een oppervlakte van 50 m2. Het gebouw 
beschikt over een lift en is volledig toegankelijk 
voor rolstoelgebruikers.

Iedere woning kan rekenen op een individuele 
inkomhal met vestiaire (4,51 m2), ruime woonkamer 
(20,44 m2) met aansluiting voor telefoon en tv, een 
ingerichte keuken (4,75 m2) met ingebouwde kast,  
een slaapkamer (12,61 m2) en een badkamer met 
lavabo, wc en zitdouche (5,35 m2).

Daarnaast zijn er ook een aantal gemeen-
schappelijke voorzieningen zoals een eigen 
wassalon, ontmoetingsruimte en mooie tuin. 
Hoewel wij over een aantal parkeerplaatsen 
beschikken, is het ook mogelijk om tegen betaling 
een individuele parkeerplaats te huren. 

Naast een moderne, ingerichte eigen woonst 
kunt u (mits een vergoeding) ook genieten van 
een aantal diensten vanuit het woonzorgcentrum 
zoals: maaltijden (inclusief dieetvoeding) een 
afspraak met de kapper of pedicure en een 
boodschappendienst.

Dienstverlening & veiligheid
Het noodoproepsysteem dat in elke assistentie-
woning aanwezig is, zorgt voor een continue 
permanentie. Drukt u op één van de noodknoppen, 
dan is er door de rechtstreekse verbinding met 
het woonzorgcentrum snel iemand ter plaatse.

Voor uw dagelijkse verzorging kunt u een beroep 
doen op de diensten van de thuisverpleging. Uw 
huisarts, kinesist en poetshulp kiest u zelf.

In uw woning geniet u van volstrekte privacy en 
veiligheid. U beschikt over de mogelijkheid om 
alles naar eigen smaak verder in te richten, bent vrij 
om te vertrekken wanneer u dit zelf wil of bezoek 
te ontvangen wanneer dat voor u het beste past. 
Bovendien is het ook mogelijk om in de kapel van 
het woonzorgcentrum de eucharistie bij te wonen.

Inspraakorganen

De directie en medewerkers zetten zich graag in 
om alle bewoners een perfecte dienstverlening 
binnen een huiselijke sfeer te bezorgen.

Minstens 4 maal per jaar nodigen wij al onze 
bewoners uit op een gebruikersraad. Hierdoor 
kunnen zij steeds adviezen formuleren en willen wij 
ook voldoende inspraakmogelijkheden  creëren. 
Opmerkingen, suggesties of klachten kunnen 
steeds kenbaar gemaakt worden via onze 
klachtenprocedure, brieven- of ideeënbussen.

Tarieven

Dagprijs assistentiewoning: € 29,86 per dag

Inbegrepen:

• de verblijfsvergoeding voor de woning
• onroerende voorheffing
• permanentie gedurende 24 uur per dag
• aansluiting voor radio, tv en telefoon (excl. 

abonnement)
• onderhoud van de tuin, gangen en 

gemeenschappelijke ruimtes
• onderhoud van technische installaties
• parkeergelegenheid
• administratieve ondersteuning
• bemiddeling met thuiszorgdiensten
• mogelijkheid tot deelname aan activiteiten 

vanuit het woonzorgcentrum
• advies bij het kiezen en hanteren van 

hulpmiddelen om de zelfstandigheid zo lang 
mogelijk te behouden

• ophaling van huishoudelijk afval
• 3x per jaar zemen van ramen aan buitenkant
• 2x per jaar onderhoud van de glasgordijnen
• brandverzekering
• een verzekering van de inboedel ter waarde 

van € 12.400

Niet inbegrepen:

• energiekosten (water, elektriciteit, verwarming)
• alle onkosten, taksten die hierboven niet zijn 

opgenomen
• de aangeboden dienstverlening waarop men 

vrijblijvend een beroep kan doen: kapper, 
maaltijden ...

• de wasserette
• abonnementen en gesprekskosten voor  

radio, tv en telefoon


