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Overzicht dienstverlening & prijzen WZC - CKV - AW - Sint Vincentius Kortrijk
Woonzorgcentrum

Centrum voor Kortverblijf

-144 vaste verblijven-

-10 kamers-

DAGPRIJS
118 éénpersoonskamers:
22 grote
éénpersoonskamers:
2 tweepersoonskamers:

DAGPRIJS
€57,5/dag

± €1750/maand

€59,5/dag

± €1800/maand

€55/dag/persoon

± €1700/maand

INCLUSIEF
- Verzorging en verzorgingsmateriaal (o.a. zeep, shampoo en tandpasta)
- Incontinentiemateriaal
- Bedlinnen
- Maaltijden (ook dieet) en kamerbediening
- Flessen water op de kamer
- Elektriciteit, verwarming en water
- Onderhoud van de kamer
- Ergo- en kinesitherapie
- Flatscreen tv (hotel tv)
- Koelkastje
- Brand- en familiale verzekering
EXCLUSIEF
- Dokterskosten (eigen huisarts)
- Medicatie
- Wasserij bewonerslinnen (Malysse of DDL)
- Kapper en pedicure
- Gsm- gebruik (geen vaste lijn mogelijk)
CONTACT SOCIALE DIENST
Greet Callewaert; 056/28.03.06; greet.callewaert@gvo.be

-

€57,5/dag (de meeste mutualiteiten verlenen onder bepaalde
voorwaarden een tussenkomst)

INCLUSIEF/EXCLUSIEF
- Idem woonzorgcentrum
CONTACT SOCIALE DIENST
Kristien Missinne; 056/28.03.07; kristien.missinne@gvo.be

------------------------------------------------------------------

Infopunt dementie Kortrijk
Dienst waar mantelzorgers en zorgvragers terecht kunnen met al hun vragen
rond dementie. Vanuit het infopunt wordt gezocht naar de best mogelijke
antwoorden op de noden en problemen van de betrokken zorgvragers.
CONTACT Koen Aelvoet; 0483/43 00 95; koen.aelvoet@gvo.be

------------------------------------------------------------------

Thuisverpleging Integra
24u/24 uur thuisverpleging:
- regio dagverpleging: centrum Kortrijk
- regio nachtverpleging: groot Kortrijk
Een verpleegkundige komt - indien nodig dagelijks - aan huis voor toediening
van diverse verpleegkundige zorgen o.a. hygiënische zorgen, inspuitingen,
wondzorg,…
CONTACT 0487/34.52.68; gracielle.vandoorne@gvo.be
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Overzicht dienstverlening & prijzen WZC - CKV - NEH - AW - Sint Vincentius Kortrijk
Assistentiewoningen
De Houtmarkt

Assistentiewoningen
De Wijngaard

Assistentiewoningen
De Gulden Sporen

-33 flatsHoutmarkt 33

-55 flatsSint-Janslaan 2/Wijngaardstraat 48

-68 flatsGentsestraat 14-20

DAGPRIJS
59-64m²:
65-74m²:
>75m²:
>90m²:
>105m²:

DAGPRIJS
€40/dag
€43/dag
€46/dag
€53/dag
€65/dag

± €1217/maand
± €1308/maand
± €1399/maand
± €1612/maand
± €1977/maand

7
11
8
5
2

DAGPRIJS

Dagprijzen tussen €40 en €50/dag,
tussen ± €1217 en €1521/maand,
met privé terras en parkeermogelijkheid (€2,5/dag)

40-44m²:
45-49m²:
50-54m²:
65-69m²:
70-81m²:

€29,80/dag
€32,23/dag
€33,34/dag
€39,51/dag
€40,25/dag

± €906/maand
± €980/maand
± €1014/maand
± €1201/maand
± €1224/maand

8
9
37
8
6

INCLUSIEF
- woonassistentie
- zorgbemiddeling en advies
- noodoproepsysteem
- brand- en familiale verzekering

INCLUSIEF
- woonassistentie
- zorgbemiddeling en advies
- noodoproepsysteem
- brand- en familiale verzekering

INCLUSIEF
- woonassistentie
- zorgbemiddeling en advies
- noodoproepsysteem
- brand- en familiale verzekering

EXCLUSIEF
- Elektriciteit, verwarming en water
- Maaltijden: €3,25 - €11 - €4,60
- Tv, internet en telefonie (vaste lijn mogelijk)
- Externe thuiszorgdiensten

EXCLUSIEF
- Elektriciteit, verwarming en water
- Maaltijden: €3,90 - €10,75 - €5,60
- Tv, internet en telefonie (vaste lijn mogelijk)
- Externe thuiszorgdiensten

EXCLUSIEF
- Elektriciteit, verwarming en water
- Maaltijden: €3,25 - €11 - €4,60
- Tv, internet en telefonie (vaste lijn mogelijk)
- Externe thuiszorgdiensten

CONTACT SOCIALE DIENST
Greet Callewaert; 056/28.03.06
greet.callewaert@gvo.be

CONTACT SOCIALE DIENST
Eline Catteeuw; 056/49.29.20.
socdewijngaard@gvo.be

CONTACT SOCIALE DIENST
Ann Dewyn; 0487/40.68.68
socdeguldensporen@gvo.be

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

PROEFWONEN

PROEFWONEN

Verblijf in een bemeubelde assistentiewoning voor 1
of 2 maanden. “Geen verhuisperikelen, probeer nu en
beslis op basis van uw ervaring!”
±€1200 (1 middagmaal/week) of ±€1500/maand (alle
middagmalen/week)

Verblijf in een bemeubelde assistentiewoning voor 1 of
2 maanden. ”Geen verhuisperikelen, probeer nu en
beslis op basis van uw ervaring!”
±€1200 (1 middagmaal/week) of ±€1500/maand (alle
maaltijden)

