Serviceflat
Serviceflats bevinden zich in de onmiddellijke omgeving van een woonzorgcentrum (WZC).
Senioren kunnen er zelfstandig wonen in aangepaste wooneenheden.
De bewoners kunnen een beroep doen op diverse vormen van seniorenhulp zoals poetshulp,
maaltijden aan huis en een boodschappendienst.
De flats en het woonzorgcentrum zijn met elkaar verbonden door middel van een oproepsysteem.
Voor wie nog voldoende zelfredzaam is en erop staat om zelfstandig te blijven wonen is een
serviceflat een aangewezen oplossing!
De serviceflat in een notendop:
> inkom
> videofoon en automatische deuropener
> ruime leefruimte
> volledig ingerichte keuken met kleine berging
> slaapkamer(s) met veel lichtinval
> aangepaste badkamer (antislipvloer, toilet met armsteunen,
douche met zitje)
De woning dient te worden ingericht met eigen meubilair.
Op diverse gemeenschappelijke plaatsen in het gebouw zijn oproepsystemen voorhanden en elke
verdieping is bereikbaar met een lift.
Er zijn parkeerplaatsen voor de wagen in de onmiddellijke omgeving en er is een beveiligde
fietsenberging.
De verschillende locaties zijn:
Serviceflats Meulewech
Kosterijstraat 40
8200 Sint-Andries
36 flats met 1 slaapkamer, die in verbinding staan met het woonzorgcentrum Hallenhuis.
Serviceflats Ten Boomgaarde
Ter Beke 31
8200 Sint-Michiels
19 flats met 1 slaapkamer en 19 flats met 2 slaapkamers, die in verbinding staan met het
woonzorcentrum Ten Boomgaarde.
Serviceflats Ter Leyen
Wiermeers 12
8310 Assebroek
33 flats met 2 slaapkamers, die in verbinding staan met woonzorgcentrum De Zeventorentjes.
Serviceflats De Vliedberg
Ruddershove 3
8000 Brugge
20 flats met 1 slaapkamer en 15 flats met 2 slaapkamers, die in verbinding staan met

woonzorgcentrum De Vliedberg.
Voor een afspraak, bel 050 32 70 00. De afspraken voor de serviceflats worden in de wijken
opgedeeld. Je krijgt een afspraak bij één van de betrokken maatschappelijk werkers.
Via deze knop kan je zelf een online aanvraag invullen voor het aanvragen van een serviceflat:

Voorwaarden
Meebrengen
Bedrag

Voorwaarden
> 70 jaar zijn of ouder
> een bepaalde mate van zorgbehoevendheid hebben

Meebrengen
Bij inschrijving:
> ingevulde Katz-schaal
> klevertje mutualiteit
Bij inhuizing:
> Een serviceflat kan beschouwd worden als een flat waarbij alle nutsvoorziening (badkamer,
keuken, ...) aanwezig zijn, maar die je zelf nog volledig dient in te richten.

Bedrag
De prijs per dag bedraagt 21 euro voor een flat met 1 slaapkamer en 23 euro voor een flat met 2
slaapkamers.
In deze prijs zijn inbegrepen:
> huisvesting (exclusief verwarming, elektriciteit en water)
> 24/24 uur oproepbaarheid met het noodoproepsysteem
> onderhoud van de gemeenschappelijke ruimtes
> gebruik van een apart zaaltje voor familieaangelegenheden
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