Sociale woningen —“De Krekel”

De 6 woningen zijn zowel bestemd voor
alleenstaanden als echtparen vanaf 55 jaar.
Deze woningen zijn gelegen in het centrum
van de deelgemeente St.-Ulriks-Kapelle.
Een inschrijving kan enkel als men voldoet aan
de voorwaarden van sociale huurwetgeving.

Ouderen Woningen
De 8 woningen zijn gelegen langs de
Marktstraat in het centrum van de gemeente
Schepdaal en zijn zowel bestemd voor
alleenstaanden als voor echtparen vanaf 65
jaar.
Kostprijs (*)

De huurprijs is afhankelijk van het inkomen
en de gezinssamenstelling.

€ 500 per maand (afhankelijk van
indexaanpassing)

Er wordt maandelijks een voorschot gevraagd
van € 85/maand voor water, verwarming en
elektriciteit. Jaarlijks volgt er een individuele
afrekening.

In de kostprijs zijn begrepen: de kosten van het
verblijf, energie– en waterverbruik.

WOONVOORZIENINGEN

+ Itterbeeksebaan 208
1701 Itterbeek

' 02 451 43 70

woonzorg@ocmwdilbeek.be

Meer info?
Jonas Crauwels—02 451 43 78
Jonas.crauwels@ocmwdilbeek.be

Meer info?
Lia De Brandt—02 451 43 75
Lia.debrandt@ocmwdilbeek.be
(*) Prijzen geldig vanaf 01.01.2016

Elke werkdag kan u tussen 8u en
12u (telefonisch tussen 14u 16u) terecht op de permanentie
van de dienst Woon & Zorg voor
meer info over alle diensten.

Woonzorgcentrum
Erkenningsnummer: VZB462

Het woonzorgcentrum richt zich tot ouderen
vanaf 65 jaar en beschikt over 101 bedden.
Er is ook een gesloten afdeling voor personen
met dementie.

Kostprijs - inwoners Dilbeek (*) (**)
· Éénpersoonskamer 18 m²: € 46,88/dag
· Éénpersoonskamer 24 m²: € 50,64/dag
· Éénpersoonskamer 23,15 m² (nieuwbouw):
€ 55.70/dag
· Éénpersoonskamer 26,02 m² of 26,46 m²
(nieuwbouw): € 58.74/dag
· Tweepersoonskamer: € 41.01dag
· Éénpersoonskamer op de afdeling personen
met dementie: € 48,71/dag
In de dagprijs zijn o.a. inbegrepen: voeding,
verzorging, incontinentiemateriaal, was linnen en
onderkleding, abonnement kabel-tv.
Voor bewoners met een B- of C- profiel is eveneens
de kinébehandeling inbegrepen.
Supplementen: telefoon, paramedische
behandelingen, doktersconsultaties, medicatie,
was bovenkleding.

(*) Kostprijs niet - inwoners Dilbeek : ± € 2,60 per dag
(**) Prijzen geldig vanaf 01.01.2016

Centrum voor
Kortverblijf

Erkenningsnummer: 76136090210

In het woonzorgcentrum worden 3 kamers
ter beschikking gehouden voor kortverblijf.
Een oudere fysisch zorgenbehoevende of
oudere met dementie kan tijdelijk opgenomen
worden (enkele dagen tot maximum 3
maand/jaar). Dit biedt de familie
ondersteuning. Een tussenkomst van de
mutualiteit kan aangevraagd worden.

Voor het woonzorgcentrum:

Helen Stiens
02 451 43 77
helen.stiens@ocmwdilbeek.be

Nathalie Van Dorpe
02 451 43 76
nathalie.vandorpe@ocmwdilbeek.be

Voor de afdeling personen met dementie:
Ann Vermoesen
02 451 43 99
ann.vermoesen@ocmwdilbeek.be

Assistentiewoningen
Erkenningsnummer: CE1631

D e 1 10 f l a t s z i j n b e ste m d v oor
e c htp a r e n e n a l l e e n sta a nd e n v a n a f 70
j a a r e n z i j n v e r d e e l d ov e r 4 g e b ou wen.

Kostprijs (*)
· € 24,86/dag voor gebouw Keperenberg en
Zonnekouter (= 45m²)
· € 29,32/dag voor gebouw Windmuts
(= 60m²)
· € 33,35/dag voor gebouw Pededal
(= 60 m²)
I n de ko stpri js zijn b egre pen : hu ur en
l asten, ga sve rb ruik e n wa te rverbruik
(beh alve voo r g ebouw P eded al).

Supplementen:
·
Elektriciteit volgens eigen verbruik
(maandelijks voorschot + jaarlijkse
afrekening)
·
Waterverbuik (gebouw Pededal)
·
€ 5.70 kabel - tv abonnement
·
€ 15,48/maand (bovengrondse) of
€ 30,95/maand (ondergrondse) parking.
parkeerplaats

Meer info?
Lia De Brandt - 02 451 43 75
Lia.debrandt@ocmwdilbeek.be

Nathalie Van Dorpe - 02 451 43 76
Nathalie.vandorpe@ocmwdilbeek.be
(*) Prijzen geldig vanaf 01.01.2016

