Hier woont u in een uitgelezen kader
in alle veiligheid dag en nacht.

Welkom in Residentie Stevensveld!
Via deze weg willen we graag onze assistentiewoningen aan u voorstellen. Op deze manier kan u
reeds een indruk opdoen van de inrichting en
infrastructuur van onze woningen op het domein
Stevensveld.
Residentie Stevensveld is gelegen in het dorp
Walfergem van de gemeente Asse en combineert
comfort met een centrale ligging. U woont er op
wandelafstand van de belangrijkste winkels en een
apotheek. Er is parkeergelegenheid op het domein
zelf en ook een bushalte is vlakbij.
Residentie Stevensveld zijn 30 erkende assistentiewoningen ontworpen door architect Rik Mas waar u
zelfstandig woont met een maximum aan privacy en
vrijheid in een beschermde omgeving. Indien nodig

Deze beelden zijn illustratief

kan u beroep doen op zorg en hulp op maat.
Hier woont u in een uitgelezen kader in alle veiligheid dag en nacht.

- Onze ruime woningen met 1 slaapkamer beschikken over hoge
plafonds en hebben veel lichtinval
- Inkomhal met vestiaire
Deze beelden zijn illustratief

- Volledig uitgeruste kwalitatieve keuken met ingemaakte kasten
- Berging met aansluiting voor wasmachine en droogkast
- Een ergonomische badkamer met inloopdouche
- Aansluiting voor televisie/telefoon/internet
- Zonnewering aan de zuidelijk gelegen kamers
- Noodoproepsysteem in de verschillende ruimtes
- Terras met verlichting 8 - 20 m2

Deze beelden zijn illustratief

- Parlofonie

Deze beelden zijn illustratief

Alle woningen zijn
zorgvuldig afgewerkt
met hoogwaardige materialen
en oog voor detail.

- Open leefruimte

Er zijn 4 types woningen.
De grondplannen zijn op eenvoudig verzoek in te kijken.
Grondplan > type 2

Grondplan > type 4

Algemene kenmerken van het woningencomplex

Wat is inbegrepen

- Alle toegangsdeuren zijn badge gecontroleerd of met een code

- Gebruik van de woning

- Brievenbussen ter hoogte van de centrale inkomhal

- Onderhoud ontmoetingsplaats en gangen

		 op het gelijkvloers

- Onderhoud buitengevels en ramen

- Camerabewaking aan de centrale inkomhal

- Onderhoud tuinen

- Zeer goed geïsoleerde en geventileerde woning,

- Onroerende voorheffing voor de flat, grond en

		 waardoor beperkte energiekosten

		 gemeenschappelijke delen

- Zonnewering op de zuidgerichte gevels

- Brandverzekering van het gebouw en burgerlijke aansprakelijkheid

- Branddetectie in het volledige gebouw

- Verlichting, verwarming en gebruik van de gemeenschappelijke delen

- Moderne brasserie toegankelijk voor iedereen

- Gebruik, keuring en controle van gemeenschappelijke technische

- Ontvangstbalie

		installaties

- Gemeenschappelijke ontspanningsruimte

- Ophaling van huisvuil (exclusief aankoop vuilniszakken)

- Rolstoeltoegankelijkheid in het volledige gebouw

- Advies en ondersteuning van de woonassistent

		 en drempelloze overgang naar het terras

- 24/24u medisch oproepsysteem
- Mogelijkheid tot deelname aan de animatieactiviteiten van

De woonassistent zal waken over de kwaliteit en het aanbod

		 het woonzorgcentrum

en instaan voor de coördinatie van:
- Verpleegkundige thuiszorg indien nodig
- Medische manicure
- Medische pedicure

Wat is niet inbegrepen
- Verbruik van water, gas en elektriciteit (op basis van individuele
meterstanden, rechtstreeks factuur aan de huurder)

- Schoonheidsverzorging

- Abonnementen televisie/telefoon/internet

- Kinebehandeling

- Taksen en belastingen ten persoonlijke titel

- Maaltijdvoorziening

- Onderhoud van persoonlijke ketel om de 2 jaar

Deze beelden zijn illustratief

- Maaltijden
Op  hetzelfde domein is ook het Woonzorgcentrum gelegen, deze

- Thuiszorg en thuisverpleging

verbondenheid is een belangrijke troef met betrekking tot

- Schoonmaak en herstelling van de flat

de assistentiewoningen.

- Kapper

- Geborgenheid van het woonzorgcentrum

- Pedicure/Manicure

- Er is altijd beweging, u bent nooit alleen

- Kinebehandeling

- Men kan deelnemen aan de activiteiten van het woonzorgcentrum

- Schoonheidsbehandelingen

- U hebt voorrangsrecht voor het woonzorgcentrum indien nodig

Wenst u bijkomende informatie of komt u graag langs?
Maak vrijblijvend een afspraak, wij helpen u graag verder.
Residentie Stevensveld
Stevensveld 3 - 1730 Asse
info@walfergem.be - www.walfergem.be
T. 02/304 10 20 - GSM 0486 53 97 29 / 0486 96 90 93

