Assistentiewoning 1 slpk. nieuw.
2000 Antwerpen
€ 850 / maand

1

1

OMSCHRIJVING
Assistentiewoning met zicht op de Schelde beschikt over inkomhal met berging die aansluiting heeft voor wasmachine
en droogkast. Zeer ruime leefruimte met veel lichtinval is voorzien van open keuken met inductie-kookplaat, dampkap,
ijskast met vriesvak, afwasmachine en combi microgolf. De slaapkamer is zeer ruim, staat in directe verbinding met de
badkamer. Deze is volledig ingericht en voorzien voor behoevende mensen, met lavabomeubel, ruime inloopdouche met
kapstoel en toilet. Geheel appartement is betegeld met tegelparket en voorzien van noodknoppen.Wooncomponent
27,95€ per dag ( korting van 35% op de originele prijs) Verplicht zorgcomponent is aanwezig ( 8 € per dag per
appartement, geen supplement voor 2e bewoner) En omvat:° Noodoproepsysteem met onmiddellijke noodinterventie (
24/24 en 7/7) met opvolging (=crisiszorg)° De aanwezigheid van een woonassistent die instaat voor de bemiddeling van
zorg-en comfortdiensten.° Bereikbaarheid van de woonassistent voorzien via een centraal nummer ( tijdens de
kantooruren)° bevorderen van sociale netwerkvorming° Terbeschikkingstelling van ontmoetings- en
gemeenschappelijke ruimten , inclusief onderhoud en energieverbruik. ° Aanbieden aan de bewoner van de mogelijkheid
om dagelijks een warme maaltijd te bestellen ( facultatieve dienstverlening ) ° Gemeenschappelijke kosten binnen
GAW:
° Verbruik nutsvoorzieningen gemeenschappelijke delen GAW
° Schoonmaak gemeenschappelijke delen
GAW
° Onderhoud, gebruik, keuring en controle technische installaties o.a. liften, ...° Verzekering, inboedel en
BA. Zeker een bezoekje waard !

TECHNISCHE KENMERKEN
Referentienummer
Grondoppervlakte

4389510
67m²

Slaapkamers

1

Badkamers

1

Overstromingsgevoeligheid
Transactie

Niet gelegen in overstromingsgevoelig gebied
te huur

Stedenbouwkundige vergunningen

nee

Dagvaardingen

nee

Voorkooprecht

nee

Verkavelingsvergunning

nee

Bodemattest

nee

Geïnventariseerd

nee

Beschermd erfgoed

nee
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Hoof dz et el Ant werpen
Korte Nieuwstraat 16 | 2000 Antwerpen
info@ahpartners.be
Kant oor Wijnegem
Turnhoutsebaan 370 | 2110 Wijnegem
T 03/349 30 20 | info@ahpartners.be

