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Woonzorgcentrum behorend tot de vzw Zorggroep Zusters van Berlaar

Kloosterhof
wzcContact

Voor meer informatie over onze assistentie-
woningen of voor een bezoek kunt u na afspraak 
steeds terecht bij onze woonassistente:

Christine Ingang
Tel.: 03 216 63 59
christine.ingang@zusters-berlaar.be

Woonzorgcentrum Kloosterhof
Sollevelden 5 · 2590 Berlaar

Tel.: 03 216 62 00
info.kh@zusters-berlaar.be
www.kloosterhofberlaar.be

Een assistentiewoning is de ideale 
oplossing voor de actieve senior of 
voor koppels die willen genieten 
van privacy en rust, zonder hun 
zelfstandigheid te verliezen.

“

“

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

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

De groep van assistentiewoningen met zorg 
“Solleveld” maakt deel uit van woonzorg-
centrum Kloosterhof. Beiden zijn landelijk en 
rustig gelegen in een groene omgeving, op 
wandelafstand van  het centrum van Berlaar. 
Hierdoor zijn ze ook  gemakkelijk te bereiken 
met het openbaar vervoer.

Woonzorgcentrum & assistentiewoningen onder één dak
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Accommodatie
De groep van assistentiewoningen met zorg 
“Solleveld” beschikt over 24 individuele woon-
gelegenheden waarvan 18 met 1 slaapkamer 
(totale oppervlakte: 56 m2) en 6 met 2 slaapkamers 
(en een totale oppervlakte van 68 m2). 

Iedere woning kan rekenen op een gezellige 
woonkamer, ingerichte keuken, badkamer en een 
balkon van 5 m2.

Daarnaast zijn er ook een aantal gemeen-
schappelijke voorzieningen zoals een eigen 
wassalon, ontmoetingsruimte en mooie tuin. 
Hoewel wij over een aantal parkeerplaatsen 
beschikken, is het ook mogelijk om tegen betaling 
een individuele garagebox, carport of vaste 
autostaanplaats te huren.

Familieleden en vrienden maar ook onze bewoners 
zelf kunnen voor een gezellige babbel en een 
lekker drankje steeds terecht in “Café Amuse”.

Dienstverlening
Het noodoproepsysteem dat in elke assistentie-
woning aanwezig is, zorgt voor een continue 
permanentie. Drukt u op één van de noodknoppen, 
dan is er door de rechtstreekse verbinding met 
het woonzorgcentrum snel iemand ter plaatse. 
Ook voor minder dringende hulpvragen kunt u 
een beroep doen op onze woonassistent.

De mogelijkheid bestaat om in de keuken van 
het woonzorgcentrum een warme maaltijd te 
bestellen, of om gebruik te maken van de kapper 
of pedicure.

Op geregelde tijdstippen zorgt het animatieteam 
van woonzorgcentrum Kloosterhof voor groeps-
activiteiten en uitstappen. Ook de bewoners van 
onze assistentiewoningen worden uitgenodigd en 
kunnen hier geheel vrijblijvend aan deelnemen.

Lokaal dienstencentrum met 
buurtrestaurant Balderhuys
In buurtrestaurant Balderhuys kan iedereen op 
weekdagen in de cafetaria van woonzorgcentrum 
Kloosterhof komen genieten van een driegangen-
menu voor €  7,50. Wij zetten onze deuren open  
vanaf 11.30 uur en serveren de maaltijd om 12.00 
uur. Inschrijven is verplicht in de voorafgaande 
week en kan tot donderdagmiddag 12.00 uur:

• telefonisch (03 216 62 57) of 
• per e-mail (tessa.steurs@zusters-berlaar.be)

Tarieven

Woning met 1 slaapkamer: € 39,08 per dag
Woning met 2 slaapkamers: € 44,36 per dag

Inbegrepen:

• permanentie gedurende 24 uur per dag
• onderhoud van de tuin, gangen en 

gemeenschappelijke ruimtes
• onderhoud van technische installaties
• parkeergelegenheid
• administratieve ondersteuning
• brandverzekering
• een verzekering van de inboedel ter waarde 

van € 12.500

Niet inbegrepen:

• energiekosten (water, elektriciteit, verwarming: 
hiervoor zijn individuele tellers aanwezig)

• een individuele garagebox, carport of vaste 
autostaanplaats


