Woonzorgcentrum Herfstvreugde

Woonzorgcentrum Herfstvreugde
Kerkhofstraat 50
1840 Londerzeel
052 30 90 09
herfstvreugde@londerzeel.be

Openingsuren
Vandaag 09:00 - 12:00 uur
14:00 - 16:00 uur
Morgen 09:00 - 12:00 uur
14:00 - 16:00 uur
meer contactgegevens

Assistentiewoningen Eikenhof: dagprijs
Prijs inwoners
Prijs per dag voor inwoners: 19,23 euro.
Je betaalt deze dagprijs als je in de laatste 25 jaar voor je opname minimum 10 jaar ingeschreven was in het
bevolkingsregister of vreemdelingenregister van de gemeente Londerzeel.

Prijs niet-inwoners
Prijs per dag voor niet-inwoners: 20,86 euro.

Wat is inbegrepen in de prijs?
huisvesting
gebruik noodoproepsysteem
onderhoud van de liften en de gemeenschappelijke delen
brandverzekering (voor het gebouw)
het wassen van de buitenkant van de ramen 4 x per jaar

Wat is niet inbegrepen in de prijs?
waarborg: bij de start van jouw verblijf plaats je een waarborg bij een bank naar keuze die overeenkomt
met 30 x de dagprijs. Bij het vertrek uit de assistentiewoning krijg je de waarborg terug na aftrek van
eventuele schade.
gas: je betaalt maandelijks 15,76 euro.
elektriciteit: in het 1ste kalenderjaar betaal je maandelijks een voorschot van 25 euro. Op het einde van
het jaar wordt het individueel verbruik afgerekend.
water: je betaalt maandelijks 21,05 euro.
afval: je betaalt maandelijks 5,26 euro.
telefoon: voor de telefoonaansluiting neem je contact op met een provider naar keuze. Je bepaalt zelf het
tarief en betaalt de overeenkomstige factuur.
televisie: voor de aansluiting neem je contact op met een provider naar keuze. Je bepaalt zelf het
abonnement en betaalt de factuur.
internet is niet voorzien. Je kan een modem laten installeren, zodat internetverbinding mogelijk is. Je kiest
zelf de provider en het abonnement. Je betaalt zelf de factuur.
niet overdekte gereserveerde parkeerplaats: je betaalt maandelijks 15,79 euro.
overdekte gereserveerde parkeerplaats: je betaalt maandelijks 26,32 euro.

Factuur
Maandelijks ontvang je een factuur. Je betaalt binnen een maand via overschrijving of domiciliëring.

