
Prijs 
 

 

Er zijn verschillende dagprijzen, afhankelijk van de 

ligging en de grootte, namelijk: 

  € 35,66 € 45,02 € 39,40 

 € 48,79 € 43,16  
per dag/per assistentiewoning (vanaf 1 mei 2022). 
  

Inbegrepen in de dagprijs: 

• Huur en onderhoud van de gemeenschappelijke delen; 

• Polyvalente ruimte met airco; 

• Alle waterverbruik, verlichting en verwarming; 

• Digitale distributiekosten tv; 

• Verzekering brand en inboedel; 

• Noodoproepsysteem; 

• Klusjesdienst; 

• Ondersteuning woonassistent; 

• Camerabewaking (toegangen); 

• Interne animatie– en recreatieactiviteiten. 

 

Telefoon: 

• Persoonlijke aansluiting via Telenet; 

• Tarieven voor gesprekken via Telenet. 

 

Mogelijke dienstverlening: 

• Maaltijden: Ontbijt   € 3,00 

  Middagmaal   € 6,50 

  Avondmaal  € 4,00 

• Gebruik van: 

  Wasmachine  € 3,00/beurt 

  Droogkast  € 1,50/beurt 

  Douchestoel  € 3,00/maand 

  Extra Berging  € 15,00/maand 

• Aankoopservice incontinentiemateriaal 

• Wasserijservice persoonlijk linnen 

• Waarborg bijkomende sleutel:  € 25,00 

• Parking: Open staanplaats € 20,00/maand 

  Overdekte staanplaats € 30,00/maand

  Garagebox  € 60,00/maand 

 

 

 

 

Ontspanning 
 

 

De raad van bestuur, de zustergemeen-

schap, de directie, het personeel en alle 

vrijwilligers, zetten zich optimaal in om 

het dagelijks leven en wonen van alle re-

sidenten zo aangenaam mogelijk te ma-

ken met diverse ontspanningsactiviteiten, 

al of niet in combinatie met het animatie-

team van het rust– en verzorgingstehuis, 

zoals: 

• Kaart– en spelnamiddagen; 

• Crea-activiteiten; 

• Uitstappen; 

• Verjaardagsfeesten; 

• Begeleide wandelingen; 

• Zang- en voorleesactiviteiten; 

• Bingo; 

• Film. 

 

Service Residentie 

Sint-Augustinus 
 

Joseph Possozplein 25 
1500 HALLE 

 
 

tel 02/363 99 40 
 
 

info@wzcsintaugustinus.be 
www.wzcsintaugustinus.be 

 

CONTACTPERSONEN 

 

Elke DE CUYPER 

algemeen directeur  

02 363 99 40 
 

Petra BACKAERT 

diensthoofd bewonerszorg 

02 363 99 43 

 

Heidi DE VROEDE 

woonassistent 

02 363 99 42 
 

 



Woonzorgcentrum Sint-Augustinus wil dag 
na dag blijven groeien in haar taak om voor 
iedere bewoner/gebruiker een aangenaam ver-
blijf te creëren. Zo leggen we de nadruk op het 
samen verblijven en op het samenzijn, naast 
het zorgafhankelijke aspect. Afhankelijk van 
de woonzorgvorm zal het zorgafhankelijke 
aspect minder of meer worden benadrukt. 
 
Vanuit een holistische en christelijke visie op 
onze bewoner/gebruiker doen we dit in de eer-
ste plaats door zijn/haar individuele identiteit 
te ontdekken en te behouden. Zorgbehoevende 
ouderen kunnen veel van hun mogelijkheden 
verloren hebben, maar dat verhindert niet dat 
ze competent kunnen zijn. Zij blijven in staat 
om hulp te vragen en hulp te ontvangen. 
 
Elkeen heeft daarin zijn rol en zijn verant-
woordelijkheid: de bewoner/gebruiker zelf, 
zijn familie, zijn vrienden en kennissen, onze 
vrijwilligers, stagiairs en studenten, on-
ze gemotiveerde en deskundige personeelsle-
den en de betrokken beleidsmakers. Samen 
geven we, binnen de grenzen van het wettelijk 
kader en binnen de grenzen van het financieel 
en organisatorisch haalbare, vorm aan onze 
hulp- en dienstverlening. 
 
Zo creëren we, voor onze bewoners/
gebruikers, een plek waar ze zich goed kunnen 
voelen, zichzelf kunnen zijn en hun hart kun-
nen verwarmen. 
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