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          populier.adj@armonea.be 

  

 Ligging 

De residentie is gelegen in de nabijheid van Leuven, op het grondge-
bied van Heverlee, in de onmiddellijke omgeving van de snelwegen E40 
en E314. Het complex bestaat uit 5 met elkaar verbonden gebouwen 
die zijn ingeplant in een park van 1,60 hectaren. 

  

  

  

 

Huisvesting      
( huurprijs) 

  

 Verkoop 

appartement 

  

 111 erkende Appartementen: 

Bestaande uit een inkomhal, living met aansluitend terras, slaapkamer, 
badkamer, apart toilet, en keuken met bergkast. 

  

 app  1 slpk.  (van netto 55  m2) :    666.30 €/maand 

                                                22.21 €/dag 

 

Er bestaat ook de mogelijkheid om een appartement te kopen. 

  

  

  

  

  

  

  

Basisdiensten 

  

  

  

  

Elke dag biedt de Residentie U volgende basisdiensten aan: 

 

 Voor uw veiligheid, verpleegkundige permanentie en hulp 24/24u. 

 Dagelijks koffie en thee aangeboden in het salon 

 Verwarming, koud en warm water 

 Het elektriciteitsverbruik van de gemeenschappelijke delen 

 Onderhoud van de gemeenschappelijke delen van het gebouw 

 Boodschappenservices o.a. bakker, apotheek,…aan huis 

 Eenvoudig huisvuilbeleid (zonder sorteren) 

 Culturele en ontspanningsprogramma’s 

 Administratie en personeelslasten 
  

 

 

 

 

Prijs 

basisdiensten 

  

 

De prijzen van de basisdiensten variëren naargelang het aantal 

bewoners van het appartement: 

 

 699.30 €/maand voor 1 persoon         -  23.31 €/dag 

1103.30 €/maand voor 2 personen      -  37.11 €/dag 
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Maaltijden 

Facultatief ! 

 Wekelijks ontvangt U een keuzemenu. 

 De evenwichtige en gezonde maaltijden zijn seizoensgebonden en 
worden in eigen keuken bereid (warme lijn). 

 Maaltijdbediening gebeurt standaard op het appartement, op        
verzoek kan u ook terecht in het salon / restaurant 

 Daarnaast is er ook een ‘ à la carte’ restaurant- en suggestiekaart  
met bediening op het appartement of in het salon / restaurant. 

 Mogelijkheid tot een alternatieve hoofdgerecht i/h middagmenu. 

 

Prijs per maaltijd / per dag : 

 

 Ontbijt (keuzemenu)                                            3.20 € 

 Middagmenu (soep, hoofdgerecht en dessert)         8.12 € 

 Avondmaal (keuzemenu)                                      3.62 € 

 

 Mogelijkheid tot speciaal dieetmenu. 

 Talrijke culinaire mogelijkheden : maaltijden à la carte, banketten, 
recepties, 4-uurtjes, gezamenlijke warme middag- en avondmalen, 
BBQ’s  enz…. 

 Themadiners (bv. wildmenu, paasdiner, kerstdiner,…). 

 ... 

  

 
 
 
 
 
 

En nog… 
  

 

  

 Groot zonnig terras, mooie tuin, salon, kaarttafels, petanque- plei-
nen, biljart, kapel, wassalon, bibliotheek… 

 Het organiseren van voordrachten, vernissages, recitals, bezoeken 
aan musea (onder begeleiding), uitstappen, concerten, matinée 
voorstellingen, … 

 Talrijke leveringen aan huis zoals: wasserij,  boodschappen, post, 
bakker, wekelijks fruit- en groentenkraam, … 

 Talrijke diensten aan huis zoals: kapper, pédicure, manicure, schoon-
heidssalon, … 

 Aanwezigheid van afgevaardigden van banken op vastgestelde tijd-
stippen of op afspraak 

 Bewonersraad 

 … 

 

 

 

 

 

 

Indicatief... 

 

Wat kost het u per maand…. (incl huur & diensten): 

 Indien u elke dag ontbijt neemt                                                      + - 1.461 € 

 Indien u elke dag middagmaal neemt                                              + - 1.609 € 

 Indien u elke dag avondmaal neemt                                                + - 1.474 € 

 Indien u elke dag ontbijt, middag– en avondmaal neemt                   + - 1.813 € 
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