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Uw ABC-gids 
Groepering van assistentiewoningen  

STEINVERT - Stevoort 

 
Welkom in onze assistentiewoning! We hopen dat u zich snel thuis zult voelen! 

Deze ABC-gids tracht u wegwijs te maken in de verschillende diensten en 
activiteiten waar u gebruik van kan maken in de ‘Groepering van 
assistentiewoningen/serviceflatcomplex ’Steinvert’. Lees ook de nuttige tips en 
info over het reilen en zeilen. Ik wens u, mede in naam van de woonassistent, 
een aangenaam verblijf.  

 

Abrahams Johan,  
algemeen directeur woonzorggroep Begralim 

 

 

Johan Beckers,  
coördinator vzw Zorgteam De Levensboom 

 

Debora Di Turi,  
woonassistent 

 

 

    



 

 Gelieve deze gids op uw flat te bewaren.  

 

A  

Activiteitenaanbod  

Wij bieden maandelijks een aantal vrijetijdsactiviteiten aan waaraan u vrijwillig 
kan deelnemen. Zij vormen het ideale moment om de sleur van elke dag te 
doorbreken en om uw medebewoners te ontmoeten.  

Elke maand, behoudens de vakantieperiode, zal onze zorgpartner “vzw 
Zorgteam De Levensboom”, een informatieve sessie organiseren rond een 
gezondheidsthema. In het ‘Beweeg, Beleef en Ontmoet’ programma (zie verder) 
gaan wij, onder begeleiding van een paramedicus, aan uw gezondheid werken 
met een, op uw leeftijd aangepast, bewegingsprogramma. Wij voorzien ook een 
maandelijkse verjaardagskoffie en een verwelkoming van nieuwe bewoners.  

Dit aanbod kan u terugvinden op de maandelijkse activiteitenkalender die 
ophangt in de lift én op het prikbord bij de centrale toegang. Alle suggesties van 
activiteiten zijn steeds welkom! U mag deze steeds doorgeven aan de 
woonassistent. Wij bespreken dan samen hoe wij deze gestalte kunnen geven.  

 

Afval  

Uw restafval moet u zelf buitenzetten en wel in de klassieke stadsvuilzak. Papier 
en karton wordt maandelijks opgehaald door de papierophaaldienst van de 
gemeente. Ook glas en GFT dient u te sorteren.  

 

Afwezigheid 

Even weg? Geen probleem: uw vrijheid staat voorop! Bent u echter gedurende 
meerdere dagen afwezig, geef dan een seintje aan de woonassistent. Zo maken 
wij ons niet nodeloos ongerust.  

 

Assistentiewoning 



Het woord serviceflats (of de nieuwe term: assistentiewoning) geeft goed aan 
wat u juist kan verwachten van deze woonvorm. Een assistentiewoning is een 
aangepaste woning voor ouderen waar men beschermd en zelfstandig woont 
MET assistentie op het ogenblik dat dit nodig is.  
De doelgroep van assistentiewoningen zijn (semi) valide ouderen die een vrij 
grote mate van zelfredzaamheid hebben.  
 
In een assistentiewoning kan u dagelijks op vast afgesproken tijdstippen 
ondersteuning krijgen op gebied van (zelf)zorg door het verpleegteam. Er is 
echter geen continue beschikbaarheid zoals in een woonzorgcentrum (rusthuis). 
Wel is er een oproeppermanentie voorzien door onze thuiszorgpartner (vzw 
Zorgteam De Levensboom). Let wel, het moet werkelijk gaan om een 
‘noodoproep’ (vb. u bent gevallen en kan niet meer recht, ...).  
 
Wanneer het moeilijk wordt om doorheen de dag zelfstandig te leven dan is een 
assistentiewoning geen gepaste woonvorm meer. Dit geldt bij uitstek voor 
bewoners met een moeilijke mobiliteit (verhoogd valrisico) en cognitieve 
problemen (bv. Dementie). 
 
De woonassistent zal in deze situatie met u en uw familie uitkijken naar een 
andere oplossing. U heeft alvast voorrang van opname in het woonzorgcentrum 
Sint Elisabeth (indien u minstens 1 jaar verblijft in Steinvert).  Eventueel kan 
kortverblijf of dagopvang ook soelaas bieden.  
 
 

B  

Bewonersfiche 

Bij de opname wordt er door de woonassistent een bewonersfiche opgesteld. 
Dit is een verzamelstaat van o.a.: 

- uw administratieve gegevens; 
- uw contactpersonen; 
- uw huisarts; 
- en uw zorgindicatie (een overzicht van uw zorgbehoevendheid; evt. 

allergieën of andere relevante medische info alsook de diensten waarop 
u reeds beroep doet of gebruik van zal maken tijdens uw verblijf in de 
residentie).  



Voor deze gegevens geldt uiteraard het beroepsgeheim. Zij zijn enkel 
toegankelijk voor intern gebruik en u heeft te allen tijde inzage en 
wijzigingsrecht.  

 

Bezoek  

U bent vrij bezoek te ontvangen wanneer u maar wil. Wij vragen enkel de 
nachtrust van uw buren te respecteren en lawaai te vermijden tussen 22u ’s 
avonds en 7u ’s morgens. 

 

BBO (Beweeg, beleef en ontmoet) 

 

Voldoende bewegen en een zinvolle dagbesteding zijn belangrijk voor iedereen. 
Eén keer per week (zie de kalender voor het juiste moment) kan u gratis 
deelnemen aan het B.B.O.-programma.  

Beweeg 

Er wordt een gevarieerd pallet van oefeningen aangeboden die individueel of in 
groep gebeuren en dit steeds onder begeleiding van een paramedicus (ergo of 
kinesitherapeut). Het beweegprogramma is op maat gemaakt en beoogt 
preventieve effecten op het lichamelijke en psychische functioneren, zoals  

 Verbetering van de spierkracht; 
 Minder (snel) botontkalking; 
 Minder kans op vallen; 
 Beter slaap-waakritme; 
 Beter evenwicht. 

Beleef 

Daarnaast is er ook aandacht voor belevingsaspecten… laat u verrassen door ons 
aanbod.  

Ontmoet 

Tijdens het programma wordt veel aandacht geschonken aan ontmoeting. Wij 
vormen samen een open groep en oefenen op niet-competitief niveau. 

 

 



 

 

Boodschappendienst. 

Via de seniorendienst van het Sociaal Huis in Hasselt kan men een aanvraag 
doen voor de boodschappendienst. Alvorens men hiervan gebruik kan maken, 
moet men voldoen aan een aantal voorwaarden. 

Meer info? 
Seniorendienst Sociaal Huis Hasselt: 011/88 84 84 
Iedere 3de vrijdag van de maand is er een iemand van het Sociaal huis aanwezig 
tussen 10.45 – 12.00u in de Steborg. 
 

Brandalarm – branddetectie 

Elke assistentiewoning is uitgerust met een zeer gevoelige brandmelder 
waardoor het brandalarm afgaat. Let op: er is geen automatische doormelding 
naar de brandweer. Wanneer het ‘groot sirene’ alarm afgaat begeeft u zich 
spoedig naar de centrale verzamelplaats. Voor het afzetten van het 
brandmeldingssysteem dient de syndicus (zie rubriek ‘Syndicus’). 

 

Brievenbus 

Uw post wordt door de postbode bezorgd in uw persoonlijke brievenbus. Deze is 
gelegen aan de inkom van het gebouw. U beschikt over een eigen sleutel van uw 
brievenbus. 

 

C  

Crisis- en overbruggingszorg 

Het service- en dienstenabonnement voorziet ook crisiszorg- en 
overbruggingszorg. Bij crisiszorg gaat het om een ‘crisis of noodsituatie’ waarbij 
wij zullen tussenkomen. Let wel: het moet wel degelijk handelen om een 
crisissituatie die zorggerelateerd is: u voelt zich plots erg onwel, u bent gevallen 
en kan niet meer rechtkomen, … U kan eenvoudig drukken op een oproepknop 
(mogelijk draagt u ook een draagbaar systeem) waardoor er een verbinding 
wordt gemaakt met onze diensten.  



Wij zullen u eerst vragen wat er aan de hand is. Mocht een interventie 
noodzakelijk zijn dan zullen wij naar uw flat komen. Omwille van de 
verplaatsingstijd moet u rekenen op maximum ½ uur (afhankelijk van de drukte 
van het verkeer).  

De crisiszorg wordt waargenomen door onze thuiszorgpartner ‘De Levensboom’. 
’S Nachts zal u verbonden worden met de nachtdiensten van het 
woonzorgcentrum Sint Elisabeth die desgevallend ‘De Levensboom’ zullen 
contacteren.  

De kosten voor deze oproep zijn opgenomen in uw zorgabonnement, weliswaar 
beperkt tot één oproep per maand. Vanaf de 2de oproep betaald u 20,-euro/half 
uur. Wij hebben als beheersinstantie gekozen voor een (zeer) lage kostprijs van 
het zorgabonnement (doorgaans situeert zich dit rond 10,-euro – u betaalt 
slechts 4,-euro/dag). Als u meerdere malen per maand belt is het doorgaans een 
signaal dat u te zorgbehoevend wordt om in een assistentiewoning te kunnen 
blijven wonen. De woonassistent zal dit met u opnemen.  

Daarnaast heeft u ook recht op overbruggingszorg die aansluit bij crisiszorg. 
Deze wordt georganiseerd door onze woonassistent. Wij kijken hier, in 
samenspraak met u, hoe wij een periode kunnen overbruggen nadat is gebleken 
dat een verblijf in uw flat niet langer is aangewezen.  

Wij bemiddelen bij een zoektocht naar een andere geschikte woongelegenheid, 
waarbij u, bij noodzaak van een rusthuisopname, voorrang heeft in ons 
woonzorgcentrum.  

 

D  

Dagprijs  

De dagprijs is afhankelijk van de grootte van uw flat en werd bepaald door de 
eigenaar.  U ontvangt maandelijks een factuur die bij voorkeur wordt betaald via 
een domiciliëring. Eventuele vragen over uw facturatie kunnen gesteld worden 
aan de dienst boekhouding (gelokaliseerd in Hasselt). Dhr. Rudi Vanreppelen 
staat u graag te woord.  

Boekhouding@begralim.be  of 011/24.93.55. 

Uw factuur is vierledig:  

- De huurcomponent (de vergoeding voor de eigenaar die de flat 
aankocht); 



- Het forfait voor algemene kosten (onderhoud liften, tuinen – verzekering 
algemene delen); 

- Een forfaitair bedrag voor gas;  

- Het service- en dienstenabonnement (3,-euro per dag) – enkel dit luik is 
bestemd voor de beheersinstantie. 

Steinvert maakt deel uit van de Zorggroep Begralim (Bejaardenzorg 
Grauwzusters Limburg). Deze oudste zorggroep van de provincie is uitdrukkelijk 
bekommerd om de betaalbaarheid van haar diensten zonder daarbij in te 
boeten op de kwaliteit (hoogstaande bouwprojecten, voldoende handen aan het 
bed). De woonzorgcentra van onze woonzorggroep behoren tot de goedkoopste 
van de regio, dit geldt ook voor de kosten van het zorgabonnement dat u moet 
betalen.  

 

Directie  

De algemeen directeur, Abrahams Johan, staat voor u paraat en kan u 
contacteren via het directiesecretariaat: Lize Robeyns  011/24 93 54 (niet op 
vrijdag) of per mail via directiesecretariaat@begralim.be 
 
Uw eerste aanspreekpersoon is echter de woonassistent.  
 

E  

Eenzaamheid 

In een serviceflat/assistentiewoning woont u samen met leeftijdsgenoten. Wij 
organiseren de nodige activiteiten waarbij ontspanning maar ook ontmoeting 
centraal staat.  

Onze ervaring leert dat het samenwonen in serviceflats geen garantie is tegen 
eenzaamheid. Gun uzelf, zeker in de eerste weken van uw verblijf, de nodige tijd 
om gewoon te worden aan uw nieuwe leven, maar sluit u zeker niet af van uw 
medebewoners.  

 

 

 



 

Erkende assistentiewoningen 

Steinvert is een door de Vlaamse overheid erkende ‘groepering van 
assistentiewoningen’. Dit betekent dat er door de overheid gerichte inspecties 
worden uitgevoerd op de naleving van de betreffende wetgeving. Aan deze 
erkenning is voor het voordeel verbonden dat u geen ‘onroerende voorheffing’ 
(een woonbelasting) moet betalen. Uw zorgabonnement is zo ruimschoots 
gecompenseerd.  

 

F 
Fietsen  

Wegens beschadigingsrisico, mag u de fiets niet meenemen naar uw flat. In de 
kelder is er plaats voorzien waar u de fiets kan plaatsen. 

 

G  

Garageplaatsen 

In de kelder zijn er 14 autostaanplaatsen voorzien. Indien u een garageplaats 
wenst, kan u contact opnemen met de verantwoordelijke van de opnamedienst 
(Lindsay Vanhaeren). Zij kan u informeren welke autostaanplaatsen eventueel 
vrij zijn. Een autostaanplaats kost €50 euro/ maand. Via de autolift kan u de 
auto in -en uitrijden. 

 

Gasafname (meting) 

Op uw factuur wordt er maandelijks een provisie aangerekend voor gas (dat wij 
als beheersinstantie doorstorten naar de eigenaars – die deze kosten betalen 
aan de nutsmaatschappijen).  

  



Gebruikersraad  

3-maandelijks vindt er een gebruikersraad plaats. De gebruikersraad biedt de 
mogelijkheid tot inspraak en kan advies uitbrengen, hetzij op eigen initiatief, 
hetzij op aanvraag van de directie en dat over alle aangelegenheden die het 
wonen en leven in Steinvert betreffen. Het verslag van de gebruikersraad wordt 
opgehangen aan het infobord van de woonassistent.  

 

Geneesheer 

U bent vrij uw geneesheer van keuze te raadplegen. Bij wijziging van de 
geneesheer is het wenselijk de woonassistent hiervan op de hoogte te brengen 
zodat wij bij een eventuele interventie de juiste arts contacteren.  

 

H 

Huisdieren  

Huisdieren zijn toegelaten zolang zij geen overlast veroorzaken en u zelf kan 
instaan voor de verzorging. Wij vragen wel dit op voorhand te bespreken bij het 
inhuizen zodat dit goed met elkaar kunnen afstemmen (vb. Waar uitlaten). 

 

I 
Internet  

U kunt via Proximus of Telenet een internetabonnement nemen. De kosten 
hiervan zijn ter uwe laste. Gelieve aan de leverancier te vragen op welk ogenblik 
zij zullen langskomen (er is echter niemand permanent aanwezig). 

 

Interne afsprakennota 

Bij het opnamegesprek werd u door de verantwoordelijke van de opnamedienst 
(Lindsay Vanhaeren) de interne afsprakennota overhandigd. Hierin vindt u een 
overzicht van de interne afspraken die aanvullend zijn bij deze ABC-gids. 



K  

Kinesist 

Wanneer de (huis-)arts u kiné voorschrijft, bent u vrij een kinesist naar keuze in 
te schakelen. Deze kosten zijn ter uwe laste. De mutualiteit voorziet een 
tussenkomst.  

 

Klachten 

Uw mening telt! Bent u tevreden over de zorg en dienstverlening, zeg het dan 
voort. Bent u ontevreden, vertel het ons! In de centrale ontmoetingsruimte ligt 
een klachtenboek waar u al dan niet anoniem een klacht in kan noteren. Wij 
beschikken over een klachtenprocedure die op te vragen is bij de woonassistent.  
Een klacht kan u ook kwijt op onze website: www.begralim.be  

 

Kosten bij defecten 

De flat wordt in een goede staat toegewezen. Bij het begin en het einde van de 
overeenkomst zullen wij als beheersinstantie met u de plaatsgesteldheid van de 
flat nagaan. Indien er schade werd aangebracht, wordt een bestek met een 
schaderaming opgesteld. Het bedrag ter herstelling of vervanging wordt via de 
eindafrekening verrekend. 

 

M  

Maandkalender 

Elke maand wordt een kalender opgehangen in de ontmoetingsruimte en 
ontvangt u persoonlijk een kalender in uw brievenbus. Op deze kalender staan 
verschillende activiteiten en uitstappen geprogrammeerd. 

Vrijwel alle activiteiten worden gratis aangeboden vanuit het service-
abonnement. Maak er dus maximaal gebruik van… wij organiseren het voor u. 
Hier willen wij het verschil maken met een klassiek appartement in de stad. Bij 
ons geniet u van een oproeppermanentie maar ook van een breed aangepast 
vrijetijdsaanbod.  



Muziek voor jong en oud 

Eén van de vrijetijdsactiviteiten willen wij bijzonder onder uw aandacht brengen: 
‘Muziek voor jong en oud’. Het betreft hier optredens van het 
muziekconservatorium van Maastricht. Een jazz-optreden, een vleugje klassiek 
muziek, een wondermooie harp… het kan allemaal aan bod komen in het 
programma dat wordt aangeboden door laatste jaarstudenten. Het publiek 
wordt uitgenodigd om canons te zingen of vanuit de zaal mee te doen met 
zitdansen. Bij klassieke muziek is het rustig genieten. Kortom, een breed scala 
aan muziekstijlen en instrumenten in het repertoire zorgt ervoor dat er voor 
iedereen er wel wat moois bijzit. Ook familieleden zijn welkom. Dit aanbod 
wordt u gratis aangeboden van het service- en dienstenabonnement. Dit alles 
gaat door in de cafetaria van het WZC St. Elisabeth. 

 

Minder Mobielen Centrale  

Wil u ergens naartoe en kan u er niet meer geraken? Dan biedt de Minder 
Mobielen Centrale misschien wel een oplossing. Als u aan bepaalde 
voorwaarden voldoet kan u gebruik maken van deze vervoersdienst van het 
OCMW.   

Meer info: 

Seniorendienst Sociaal Huis Hasselt: 011/88 84 84 
Iedere 3de vrijdag van de maand is er een iemand van het Sociaal huis aanwezig 
tussen 10.45 – 12.00u in de Steborg. 
 

N  

Nagels in muren 

Het is niet toegestaan om in de badkamer of de deuren nagels of duimspijkers te 
slaan. Bij eventuele beschadiging zullen de kosten van de herstelling worden 
doorgerekend via de eindafrekening. 

 

Nutsvoorzieningen 

De verwarming in het gebouw gebeurt met een warmtepomp. De installatie is 
gemeenschappelijk en werkt deels op elektriciteit en deels op gas.  



De meters hiervoor zijn gemeenschappelijk en zullen eenmaal per jaar 
afgerekend worden. De kostprijs hiervoor zal verdeeld worden over de 
bewoners van het gebouw, volgens hun verbruik (energiemeting per 
appartement). Maandelijks wordt er een gasforfait betaald van 51,28 euro. 

Het elektriciteit –en waterverbruik in de appartementen wordt gemeten via 
individuele tellers in de kelder. De contracten worden op naam van bewoners 
gezet, zodat ook de facturen op hun naam zullen komen. U bent vrij om van 
elektriciteitsleverancier te veranderen. Op dit ogenblik is de leverancier 
Luminus. 

 

O  

Onderhoud    

U bent vrij om de flat zelf te poetsen. Wij bemiddelen graag bij de zoektocht 
naar een poetsdienst. We verzoeken om geen bijtende stoffen te gebruiken 
voor het onderhoud; alsook geen licht ontvlambare, ontplofbare of kwalijke 
geur verspreidende goederen en stoffen in de serviceflat te brengen. 

 

P  

Personenalarmsysteem 

In elke flat is er een personenalarmsysteem beschikbaar waardoor u in 
verbinding komt met de permanentiediensten. Dit personenalarmsysteem kan u 
bedienen in geval van een noodsituatie maar heeft NIET dezelfde functionaliteit 
als in een woon- en zorgcentrum waar de bewoner meerdere malen per dag een 
oproep kan doen voor hulp en ondersteuning.  

 

  



Privacy 

Het is mogelijk dat er iemand bij u aanbelt voor allerlei aangelegenheden. 
Gezien u zelfstandig woont, moet u zelf de keuze maken of u deze personen 
(hetzij verkopers, hetzij personen die een religieuze boodschap uitdragen) wenst 
binnen te laten of niet. Indien men zich echter opdringerig aandient, of indien 
men inbreuk pleegt op uw privacy, verzoeken wij u dit te melden aan de 
woonassistent. 

 

R  

Roken  

In de gemeenschappelijke ruimtes geldt een algemeen rookverbod.  

 

S  
Sleutel 

U beschikt over een sleutel van uw flat. U bent verantwoordelijk voor uw 
persoonlijke bezittingen. Sluit daarom uw deur af wanneer u weggaat. 

Service- en dienstenabonnement 

Met het service- en dienstenabonnement kan u ook zorgeloos leven.  

In een serviceflat ligt de klemtoon op zelfstandig wonen zolang het kan. Onze 
rijke ervaring, bij de eigen uitbating van 100 serviceflats, leert ons echter dat 
bewoners met het toenemen van de leeftijd behoefte krijgen aan bijkomende 
ondersteuning en comfortdiensten.  

Het abonnement van 3.08-euro/dag voorziet volgende dienstverlening: 

  



 Oproeppermanentie.  

Met het zorgabonnement heeft u alvast de geruststelling dat er dag en nacht 
een hulpverlener voor u klaar staat. Er is immers, via het oproepsysteem van het 
woonzorgcentrum, steeds iemand paraat bij een crisissituatie. Binnen het 
abonnement worden 1 oproep per maand afgedekt. Elke bijkomende oproep 
wordt apart aangerekend aan 20,-euro per begonnen half uur 
aanwezigheidstijd. Wij willen door deze regel voorkomen dat serviceflats op 
termijn verglijden tot een rusthuiskamer. 

 Crisis- en overbruggingszorg (zie bij de afzonderelijke rubrieken).  

 Woonassistent 

De woonassistent is uw centrale aanspreekpersoon die u bijstaat met alle kleine 
en grote vragen. De woonassistent houdt éénmaal per week een zitdag en wel 
op  dinsdagnamiddag tussen 13.30 – 16.30u  

 Gratis deelname aan het wekelijkse Beweeg, beleef en ontmoetprogramma 

 Gratis deelname aan een selectie van vrijetijdsactiviteiten, waaronder ook 
‘Muziek voor jong en oud’.  

 

Syndicus 

Voor al u technische mankementen neemt u contact op met de syndicus van het 
gebouw. U kan hen bereiken op het nummer 011/18 25 54 of 
info@syndicusdiensten.be. 

 

T 
Telefoon en TV 

Als u de zekerheid wilt hebben dat u bij noodwendigheid beroep kan doen op 
het oproepsysteem dan bent u verplicht een telefoonabonnement nemen. Ons 
oproepsysteem werkt immers via een klassieke telefoonlijn (de lijn kan u dus 
gebruiken om te telefoneren en voor het oproepsysteem). U kunt uw provider 
(Proximus of Telenet) zelf kiezen zowel voor uw telefoon als voor uw TV. Indien 
u van dezelfde gemeente afkomstig bent, kan u in principe uw vorig 
telefoonnummer behouden. Deze kosten zijn te uwer laste. 

 



V  

Verpleging/verzorging 

Indien u nood heeft aan verpleegkundige ondersteuning, bijvoorbeeld hulp bij 
het ochtendtoilet, omkleden, aan- en/of uitdoen van steunkousen, wondzorg, 
inspuitingen, … dan kan u een beroep doen op het verpleegteam van De 
Levensboom.  

Zij zijn regelmatig aanwezig in het gebouw, organiseren activiteiten voor jou en 
deze verpleegkundigen komen ook naar jou toe wanneer je gebruik maakt van 
het alarmsysteem. Zo heb je steeds dezelfde vertrouwde gezichten die jou 
omringen met de beste zorgen. 

Contact: Johan Beckers: 0478 54 72 52 

 

Verzekering 

U dient zelf een brandverzekering voor uw inboedel af te sluiten (de 
gemeenschap is verzekerd via de syndicus), evenzo moet u een verzekering 
burgelijke aansprakelijkheid afsluiten.  

 

Voorrang bij opname in woonzorgcentrum St-Elisabeth 

Wanneer u als serviceflatbewoner na verloop van tijd meer zorg nodig heeft, 
kan u naadloos doorstromen naar het woon- en zorgcentrum. Indien u qua 
zorgprofiel in aanmerking komt, krijgt u voorrang. Concreet betekent dit dat u 
de 4de plaats toegewezen krijgt voor opname in het woon- en zorgcentrum (op 
voorwaarde dat u minimum 1 jaar in de Steinvert verbleef). De woningassistent 
is de centrale spilfiguur om één en ander te concretiseren.  
 

W  

Waarborg 

Bij opname heeft u waarborg van 750 euro betaald. Bij het definitief verlaten 
van de serviceflat wordt deze waarborg terug vrijgegeven aan de gerechtigde, 
op voorwaarde dat alle kosten en evt. onkosten werden betaald. 
 



Was 

U staat zelf in voor het wassen van uw wasgoed. U kan daartoe een wasmachine 
en condensatiedroogkast op uw flat installeren.  
 

Web  

Meer informatie over onze organisatie vindt u op www.begralim.be of op 
nieuwsbegralim.org. 
 
Woonassistent 

                                                                                            
De woonassistent, Debora Dit Turi,  is  uw centrale 
aanspreekpersoon voor al uw (zorg gerelateerde) vragen. U 
kan bij haar terecht met suggesties of klachten.   

Bij dringende vragen kan u haar contacteren op het nummer 
0472 27 29 77.  Indien u de woonassistent niet kunt bereiken, 
neemt zij binnen de 3 dagen contact met u op. Als u andere 

vragen heeft, kan u contact opnemen met ons onthaal, 011 22 40 71. 

 

Z    

Ziekenhuis 

Bij ziekte, die permanent medisch toezicht vereist, zal u in een ziekenhuis van 
uw keuze opgenomen worden. Bij dringende interventie wordt u naar het 
dichtstbijzijnde ziekenhuis gebracht worden. De kosten van hospitalisatie en 
behandeling zijn ten laste van de bewoner. 

 


