welkom in onze
serviceflats

Mintus is een welzijnsvereniging van:

Wat is een serviceflat?
Serviceflats bevinden zich in de onmiddellijke
omgeving van een woonzorgcentrum (WZC).
Senioren kunnen er zelfstandig wonen in
aangepaste wooneenheden.
Bewoners kunnen een beroep doen op
diverse vormen van ondersteuning zoals
poetshulp, maaltijden aan huis en een boodschappendienst. De flats en het WZC zijn met
elkaar verbonden via een oproepsysteem.

Ter Leyen

Wie nog voldoende zelfredzaam is en zelfstandig wil blijven wonen, vindt in een serviceflat
alle wooncomfort op maat.
Voorwaarden
je bent 70 jaar of ouder
je bent gedomicilieerd in Brugge
je hebt een bepaalde graad van zorgbehoevendheid
• aandeelhouders en/of rechthebbenden
van Serviceflat Invest krijgen voorrang
Meer info: www.carepropertyinvest.be
•
•
•

Meulewech

Dagprijs
•

€ 22,88 voor een flat met 1 slaapkamer
(vanaf 1 juli 2021: € 23,09)
De Vliedberg

•

€ 24,96 voor een flat met 2 slaapkamers
(vanaf 1 juli 2021: € 25,18)

Inbegrepen in de prijs:
• huisvesting (exclusief verwarming,

elektriciteit en water)

•
•
•

24/24 u actief noodoproepsysteem
kabelaansluiting
onderhoud van de gemeenschappelijke
ruimtes

Ten Boomgaarde

De serviceflat (SF) in een notendop:
• inkomhal
• videofoon en automatisch deuropener
• ruime leefruimte
• volledig ingerichte keuken met kleine
berging
• lichtrijke slaapkamer(s)
• aangepaste badkamer (antislip vloer, toilet
met armsteunen, inloopdouche met zitje)
Je mag je serviceflat inrichten met eigen meubilair. Op de gemeenschappelijke plaatsen in het gebouw is er een noodoproepsysteem beschikbaar. Elke verdieping is bereikbaar met een lift. Er zijn ook parkeerplaatsen voor de auto in de onmiddellijke
omgeving en een beveiligde fietsenberging.
Plattegrond serviceflat - type 1 slaapkamer
(leefruimtes kunnen afwijken van dit voorbeeld)

Locaties:
SF Meulewech
(Sint-Andries, Brugge)
36 flats met 1 slaapkamer
SF Ten Boomgaarde
(Sint-Michiels, Brugge)
19 flats met 1 slaapkamer
19 flats met 2 slaapkamers
SF De Vliedberg
(Sint-Pieters, Brugge)
20 flats met 1 slaapkamer
15 flats met 2 slaapkamers
SF Ter Leyen
(Assebroek, Brugge)
33 flats met 2 slaapkamers

Plattegrond serviceflat - type 2 slaapkamers.
(leefruimtes kunnen afwijken van dit voorbeeld)

Heb je vragen? Neem dan contact met ons op.
Een bezoek aan de serviceflats is mogelijk op afspraak.

Serviceflats Ten Boomgaarde
(verbonden met WZC Ten Boomgaarde)
Ter Beke 31, 8200 Sint-Michiels
contact: lisa.marchand@mintus.be

Serviceflats Ter Leyen
(verbonden met WZC De Zeventorentjes)
Wiermeers 12, 8310 Assebroek
contact: lisa.marchand@mintus.be

Serviceflats De Vliedberg
(verbonden met WZC De Vliedberg)
Ruddershove 3, 8000 Sint-Pieters
contact: lieve.deroose@mintus.be

Serviceflats Meulewech
(verbonden met WZC Hallenhuis)
Kosterijstraat 40, 8200 Sint-Andries
contact: lieve.deroose@mintus.be

DIENST ZORGVERLENING
Ruddershove 4, 8000 Brugge
T 050 32 70 00
intakezorg@mintus.be
www.mintus.be
Bezoek ons op Facebook
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