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Serviceresidentie
Het Steegerken

VOOR ALLE INLICHTINGEN:

Voor meer informatie kunt u steeds terecht
bij de Sociale Dienst:
Carmen Vandevoorde

056/321.178

Annemieke Lambrecht

056/321.063

Sandra Balcaen

056/321.062

Els Marichal

056/321.055

E-mail: sociale.dienst@h-hart.be

Serviceresidentie Het Steegerken
Budastraat 23
8500 Kortrijk
Tel.: 056/321.000
Fax: 056/321.200
www.h-hart.be
directie@h-hart.be

Serviceresidentie Het Steegerken
Situering en doelstelling

Dagprijs

Serviceresidentie Het Steegerken is een nieuw en kleinschalig initiatief van de vzw
Zusters van Liefde, gelegen in de Budastraat 23 te Kortrijk.

Voor de appartementen een dagprijs aangerekend van 40€ per dag.

Dit appartementsgebouw biedt 4 serviceappartementen aan waar valide bejaarden
zelfstandig wonen en desgewenst een beroep kunnen doen op de talrijke initiatieven
van het aanleunend Zorghotel H. Hart.
Wij stelden voorop dat we met dit initiatief een aantal kandidaten op onze wachtlijst
voor de serviceflats Residentie Groote Broel sneller een aanbod zouden kunnen doen.

Hierbij zijn volgende zaken inbegrepen:





Wonen
De residentie bestaat uit 3 2-slaapkamerappartementen met een totale oppervlakte
van 90m2 en 1 appartement (op de bovenste verdieping) met 1 slaapkamer, een
ruim terras en een oppervlakte van 77m2 .
Elk serviceappartement bestaat uit:

inkomhal

woonkamer met ingerichte keuken, videofoon, aansluitingen voor TV- en radiodistributie en telefoon

kookgedeelte met elektrisch fornuis met vier kookplaten, damp- en afzuigkap,
twee afwasbakken met afdruipzone, aanrecht en de nodige bergkasten, ingebouwde koelkast, elektrische oven

1 of 2 slaapkamers

een badkamer met dubbele wastafel met toebehoren, een douche en een bad

een afzonderlijk toilet

afgesloten berging waarin elektrische boiler voor het serviceappartement is
opgeborgen

terras
Bij elk appartement is er een persoonlijke berging op de benedenverdieping voorzien.
Wij voorzien per serviceappartement een draagbaar noodoproepsysteem met twee
oproepknoppen.
Het is de unit buda 1 van het aanleunend Zorghotel H. Hart die de oproepen ontvangt
en een eerste hulp zal bieden bij het ontvangen van een noodoproep.
Er is evenwel geen aanwezigheidsregistratiesysteem aanwezig.





Maaltijdvoordeel: 1 middagmaal per dag op vertoon van een gepersonaliseerde
X-tra kaart, te gebruiken in de flat zelf (afhaalmaaltijd) of in het resto-café van
het zorghotel (ten bedrage van maximaal 5,95€/middagmaal)
Alarmoproepsysteem met twee draagbare oproepknoppen en de zekerheid van
24u/24u verpleegkundige permanentie en bijstand vanuit het zorghotel
Gratis gebruik van een berging (huurprijs in de Residentie Groote Broel is
12,39€/maand)
Technische ondersteuning, hulp bij sociale administratie, onderhoud gemeenschappelijke delen, gebruik van alle faciliteiten van het Zorghotel H.Hart en van
de Residentie Groote Broel, mogelijkheid tot deelname aan de activiteiten georganiseerd in de Residentie Groote Broel alsook in het zorghotel H. Hart.
Voorrang met betrekking tot de ander opvangmogelijkheden binnen het H. Hart.

Niet inbegrepen in de dagprijs:







water, gas – en elektriciteitsverbruik
abonnement voor telefonie en TV
eerste aansluitingskosten
zorg op maat initiatieven: op dit aanbod kan naar eigen behoefte beroep gedaan worden
bijkomende kosten voor het woonklaar maken van het serviceappartement:
schilderen/behangen/gordijnen/meubilering /verhuisfirma …

