
Groep van assistentiewoningen

Cederhof

Een assistentiewoning is de ideale oplossing 
voor de actieve senior of voor koppels van 65 
jaar of ouder die willen genieten van privacy, rust 
en hun zelfstandigheid, zonder nodeloze risico’s 
te nemen. Via een noodoproepsysteem is hulp 
vanuit het woonzorgcentrum immers nooit veraf. 

Dat deze nabijheid ook kan gebruikt worden om 
te kunnen genieten van gemeenschappelijke 
voorzieningen of diensten als het bestellen van 
maaltijden, is vaak mooi meegenomen.

Is er later toch nood aan meer zorg, dan zoeken 
wij voor deze bewoners met voorrang een 
plaatsje in ons woonzorgcentrum.

De groep van assistentiewoningen “Cederhof” 
maakt immers deel uit van woonzorgcentrum 
Zonnewende. Beiden zijn gelegen vlak bij het 
park en het centrum van Kapellen.

Contact
Voor onze assistentiewoningen werken wij met 
een wachtlijst. Wenst u meer informatie of komt 
u graag even langs? Dan is dit steeds mogelijk na 
een telefonische afspraak met onze sociale dienst.

Frie Marcelo en Ellen Verbaenen
Tel.: 03 660 25 19
frie.marcelo@zusters-berlaar.be
ellen.verbaenen@zusters-berlaar.be

Woonzorgcentrum Zonnewende
Groep van assistentiewoningen Cederhof

Kerkstraat 7-9 · 2950 Kapellen
Tel.: 03 660 25 19

www.zonnewendekapellen.be

Maatschappelijke zetel  
Markt 13 · 2590 Berlaar
ondernemingsnummer 

0417.703.081

Woonzorgcentrum behorend tot de vzw Zorggroep Zusters van Berlaar

Zonnewende
wzc



Accommodatie
De groep van assistentiewoningen “Cerderhof” 
bestaat uit 79 individuele woongelegenheden. 
Het gebouw beschikt over een lift en is volledig 
toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Iedere woning kan rekenen op een woonkamer, 
ingerichte keuken, badkamer met lavabo en 
douche, een slaapkamer en berging/vestiaire.

Daarnaast zijn er ook  een aantal   gemeen-
schappelijke voorzieningen zoals een tuin met terras 
en petanquebaan, wasserette, ontmoetingsruimte 
met muziekinstallatie, tv en gezelschapsspellen.

Naast een moderne, ingerichte eigen woonst 
kunt u (mits een vergoeding) ook genieten van 
een aantal diensten vanuit het woonzorgcentrum 
zoals: het bestellen van maaltijden en drank of het 
maken van een afspraak bij de kapper.

Dienstverlening & veiligheid
Het noodoproepsysteem dat in elke assistentie-
woning aanwezig is, zorgt voor een continue 
permanentie. Hierdoor kan er in noodgevallen 
snel iemand ter plaatse komen. Voor uw dagelijkse 
verzorging kunt u een beroep doen op de diensten 
van de thuisverpleging. Uw huisarts, kinesist en 
poetshulp kiest u zelf.

In uw woning geniet u van volstrekte privacy en 
veiligheid. U beschikt over de mogelijkheid om 
alles naar eigen smaak verder in te richten, bent vrij 
om te vertrekken wanneer u dit zelf wil of bezoek 
te ontvangen wanneer dat voor u het beste past. 

De woonassistent is het eerste aanspreekpunt 
voor de bewoners. Samen met de medewerkers 
van de soiale dienst volgt hij/zij het welbevinden 
van onze bewoners op en staat hen bij met raad 
en daad.

Inspraakorganen

De directie en medewerkers zetten zich graag in 
om alle bewoners een perfecte dienstverlening 
binnen een huiselijke sfeer te bezorgen.

Minstens 4 maal per jaar nodigen wij al onze 
bewoners uit op een gebruikersraad. Zo kunnen 
zij steeds adviezen formuleren en willen wij ook 
voldoende inspraakmogelijkheden creëren. 
Opmerkingen, suggesties of klachten kunnen 
steeds kenbaar gemaakt worden via onze 
klachtenprocedure, brieven- of ideeënbussen.

Dagprijs

Cederhof I 
€ 37 (gelijkvloers, straatkant, 1 slaapkamer)
€ 41 (1 slaapkamer, met terras/balkon)
€ 45 (2 slaapkamers met terras/balkon)
Cederhof II
€ 30,69 (1 slaapkamer zonder terras)
Cederhof III
€ 36,09 (straatkant, 1 slaapkamers)
€ 40,76 (zuidkant, 1 slaapkamer met terras)
€ 44,24 (zuidkant, 2 slaapkamers met terras)

Inbegrepen:

• onroerende voorheffing
• waterverbruik (bij Cederhof II en III)
• waakfunctie geduren 24 uur per dag
• onderhoud van de gemeenschappelijke ruimtes
• administratieve ondersteuning
• kabeltelevisie
• mogelijkheid tot deelname aan activiteiten 

vanuit het woonzorgcentrum
• ophaling van huishoudelijk afval
• 3x per jaar zemen buitenkant ramen
• brandverzekering van het gebouw en de 

inboedel (beperkt)
• verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

Niet inbegrepen:

• elektriciteit en gas
• water (enkel bij Cederhof I)
• de wasserette
• abonnementen en gesprekskosten voor 

radio, tv en telefoon
• verzorging en verpleging (via thuiszorg)
• alle onkosten en taksten die hierboven niet 

werden opgenomen


