LIGGING

HOE EEN ASSISTENTIEWONING
AANVRAGEN?

Ter Borre ligt in het centrum van
Strombeek-Bever in de onmiddellijke
nabijheid van een park en het openbaar
vervoer. Op w andelafstand zijn er
verschillende winkels en een apotheek.

Het inschrijvingsformulier kun je
- downloaden van onze website of
- telefonisch aanvragen bij Ter Borre.
Hoe aanvragen? Stuur het inschrijvingsformulier ingevuld naar de
Groep van assistentiewoningen,
Verbeytstraat 30, 1853 Grimbergen.
Het OCMW bevestigt de ontvangst van
je inschrijvingsformulier en je komt op de
wachtlijst. Deze w achtlijst w ordt
chronologisch gevolgd.
Zodra je als eerste op de wachtlijst staat,
brengt de verantwoordelijke van Ter Borre
je hiervan op de hoogte. Er volgt een
sociaal onderzoek.

 Je privéleven wordt maximaal
gerespecteerd.
 De woning is niet gemeubeld. Je brengt
dus je eigen meubels mee.
 Een huisdier is toegelaten voor zover
het geen hinder veroorzaakt door zijn
grootte of gedrag.
 Vier keer per jaar vindt er een
bewonersraad plaats.
 Je betaalt een waarborg van 30x de
dagprijs.
 Het bezoek is onbeperkt, maar we
vragen je de nachtrust van de andere
bezoekers te respecteren.
 Langere afwezigheden dien je te
melden. De dagprijs blijft wel van
toepassing.

Neem contact op met Ingrid Hanssensverantwoordelijke Groep van assistentiewoningen Ter Borre, tel. 02 267 38 50.

Groep van assistentiewoningen Ter Borre
erkenningsnummer CE 1784

Code TBR 021/2019– 100

GOED OM WETEN

V.u. Chris Selleslagh- Prinsenstraat 3 - 1850 Grimbergen

Verdere vragen? Wil je graag een
assistentiewoning bezoeken?

ASSISTENTIEWONINGEN
TER BORRE

WAT IS EEN ASSISTENTIEWONING

HOE ZIET EEN WONING ERUIT?

DE PRIJS?

Het is een aangepaste woning voor
ouderen. De woning ligt in een beschermende woonomgeving met een aanbod
aan ondersteunende diensten.

Elke assistentiewoning bestaat uit
een leefruimte met
ingerichte kookruimte, een aparte slaapkamer, een badkamer en afzonderlijk
toilet, een terras en
een berging.

De prijs voor een assistentiewoning
bedraagt 24,20 euro per dag (1/1/2020)
De dagprijs wordt jaarlijks op 1 januari
aangepast aan de index.

Een assistentiewoning biedt je de kans om
zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen.
Een assistentiewoning geeft een veilig
gevoel. Er zijn moderne veiligheidsvoorzieningen, je woont tussen andere bewoners,
je kunt met vragen terecht bij de dagelijks
verantwoordelijke,...

In elke woning is er
een personenalarm,
kabeltelevisie en een
eigen telefoonlijn. De
woningen zijn geschikt voor koppels
en alleenstaanden.

VOOR WIE?
Word je een dagje ouder of kom je alleen
te staan? Dan krijg je het soms moeilijk
om in je eigen woning te blijven. Er is te
weinig comfort, je kunt niet meer zo gemakkelijk de trappen op, je woning wordt
te groot of ligt te afgelegen.
De hulp die je al aan huis krijgt, kun je
ook verder laten zetten. Zo ben je beter
beschermd door de nabijheid van
zorgverstrekkers en je familie.

Maar heb je voortdurend medische zorgen
en toezicht nodig? Dan kun je niet in een
assistentiewoning terecht.
De 25 assistentiewoningen in Ter Borre
zijn bestemd voor inwoners van
Grimbergen. Je kunt een aanvraag
indienen vanaf 65 jaar.

De dagprijs omvat:
 het gebruik van de woning;
 de verwarming;
 de brandverzekering;
 de kosten voor het onderhoud van de
gemeenschappelijke delen;
 het personenalarm.
In





AANBOD DIENSTEN
Je kunt gebruik maken van een aantal
diensten als je ze nodig hebt.
Ze zijn niet inbegrepen in de dagprijs.
 Dagelijks een warme maaltijd behalve
tijdens het 8,08 euro per maaltijd).
 Voetverzorging.
 Het wassalon.
 Poets– en huishoudelijke hulp van
het OCMW kun je aanvragen.
 De verantwoordelijke van Ter Borre is
overdag aanwezig en kan je
helpen bij vragen of problemen.
 Op de gelijkvloerse verdieping vind je
een dienstencentrum met ontmoetingsruimte. H et dienstencentrum
organiseert activiteiten voor senioren
uit de buurt zoals ontspannings–,
informatie-, en vormingsactiviteiten.





de dagprijs is NIET inbegrepen:
het onderhoud van de woning;
het elektriciteitsverbruik;
de brandverzekering voor de eigen
meubelen;
het telefoonabonnement en
de telefoongesprekken;
het waterverbruik;
gemeentelijke en andere taksen;
de kabeldistributie.

Hen je moeilijkheden om de dagprijs te
betalen? Dan kun je aan het OCMW een
financiële tegemoetkoming vragen.

