Groep van Assistentiewoningen VILLA
Erkenning Vlaamse Gemeenschap: 1982

Koninklijke Baan 359
8670 Koksijde
058/533.511

www.villa-assistentiewoningen.be
secretariaat.villa.koksijde@gmail.com

Villa Assistentiewoningen

1 Voorstelling Villa
Villa ( voor sommigen beter bekend als ‘Seniorie Diga Verde’) is een erkende
Groep van Assistentiewoningen waar veiligheid en rust centraal staan.
Onze praktisch ingerichte serviceflats vormen voor vele senioren een ideale
manier om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen in een beschermde
omgeving.
Elke bewoner kan zich beroepen op de mogelijkheid tot aangepaste
dienstverlening indien dit gewenst is.
De erkenning als Groep van Assistentiewoningen houdt in dat wij voldoen aan
alle wettelijke voorschriften om de veiligheid en de rust van onze bewoners te
garanderen. De criteria waaraan moet voldaan worden om deze erkenning te
krijgen zijn zeer strikt. Zo dient het gebouw volledig brandveilig te zijn, over alle
veiligheidsvoorzieningen te beschikken, uitermate hygiënisch te zijn en over het
nodige deskundige personeel te beschikken.
De periodieke controle van onze werking door de Vlaamse Gemeenschap is een
bijkomende garantie voor veiligheid en kwaliteit.

Villa werd in 1993 gebouwd met als doel een familiale en gezellige omgeving te
creëren, met alle troeven die de Belgische kust te bieden heeft. We stellen
tevreden vast dat wij dit doel bereikt hebben en dat al de ouderen bij Villa
genieten van veiligheid, sfeer, rust en dagelijkse service.
Er wordt steeds dagelijks gewerkt om de kwaliteit van onze dienstverlening te
blijven verbeteren.
Villa kan een thuis bieden aan 104 personen of 52 koppels die houden van rust
en veiligheid. Hier wordt de eenzaamheid doorbroken.
Zelfs voor een kort verblijf kan u bij ons terecht, gaande van 1 week tot enkele
maanden.
Op een familiale en warme manier helpen waar onze bewoners dit wensen,
staat bij ons centraal. Een vlotte communicatie tussen Villa, haar gasten én diens
familie is een belangrijke steunpilaar in onze werking.

2 Serviceflats
A

B

C

D

36 m2

 Terras
 Woonruimte
 Keuken
 Slaapkamer
 Badkamer

40 m2
57,50 m2

 Terras
 Woonruimte
 Keuken
 Slaapkamer
 Badkamer

57,50 m2
65 m2

 1 of 2 terras(sen)
 Woonruimte
 Keuken
 2 slaapkamers
 Badkamer
 Berging

79 m2

 Terras
 Woonruimte
 Keuken
 2 slaapkamers
 2 badkamers
 Berging

 Ingerichte keuken met een elektronische kookplaat en ingebouwde frigo
 2 vaste + 1 mobiele SOS-knop, met maandelijkse controle door technieker
 Slaapkamer voor 1 of 2 personen
 Meubels aanwezig tijdens proefperiode
 Huisdieren toegelaten

3 Maaltijden
 Ontbijt
Het ontbijt wordt elke dag op de kamer geserveerd tussen 07.00 en 08.00u.
Op zondag serveren wij een selectie ontbijtkoeken.
U kan vrij kiezen uit:
 Wit of bruin brood
 Grote eter of kleine eter
 Koffie, thee, melk
 Confituur en ander beleg, yoghurt (drinks), fruit, …
 Zondag: pistolet, sandwich, boterkoek, croissant, …
 Middagmaal
U bent steeds welkom in het restaurant tussen 11.30u en 13.00u.
Onze chef Benny maakt dagelijks met veel liefde zijn verse maaltijden.
Familie of bezoekers kunnen steeds mee aan tafel schuiven, mits ze dit een dag
op voorhand laten weten
Elke maaltijd bestaat uit:
 Soep
 Warm of koud hoofdgerecht
 Dessert
 1 consumptie (warm, fris, alcoholisch)
 Avondmaal
Het avondmaal wordt elke dag op de kamer geserveerd tussen 16.30u en
18.00u.
U kan vrij kiezen:
 Wit of bruin brood
 Grote of kleine eter
 Koffie, thee, melk, soep of frisse dranken
 Confituur en ander beleg, charcuterie, omelet, …
 Speciale festiviteiten
Op feestdagen voorziet Benny steeds een aangepaste feestmenu voor de
bewoners en diens familie en/of vrienden.
Wanneer een bewoner jarig is, wordt er gevierd met een gebak of taart naar
keuze.
Er wordt rekening gehouden met de keuken van toen, voorkeuren van
bewoners en aangepaste diëten (vrij van suiker, zout, …).

4 Bijkomende diensten
 Poetsdienst
U kan zelf bepalen hoe het onderhoud van uw appartement verloopt
 U verkiest uw eigen poetsdame
 U neemt dit graag zelf nog op zich
 Villa regelt dit voor u d.m.v. dienstencheques:
- Bestelling en administratieve opvolging zijn kosteloos
- Villa staat in voor het nodige poetsmateriaal
- Keuze uit diverse mogelijkheden (1/week, 1/2 weken, …)
 Esthetiek aan huis
Indien u dit wenst, kan u steeds beroepen op onze kapster en (medische)
pedicure aan huis.


Vrijdag, 2/maand



Donderdag, elke donderdag

 Administratieve begeleiding
Indien u dit wenst, kan u steeds beroep doen op verschillende diensten, ter
ondersteuning van uw persoonlijke administratie.
 Post verzenden en toegekomen post ronddelen
 Opvolgen van farmaceutische bestellingen en aanvraagdocumenten,
posten van doktersattesten, …
 Afspraken en bijhorend vervoer regelen voor dokters, opnames,
specialisten, …
 Administratie op burgerlijk vlak (domicilie-wijziging, aanvraag nieuw
paspoort, …)
 Wekelijkse deposit van overschrijvingsformulieren naar desbetreffende
banken
 Boodschappendienst
Bijna wekelijks gaan wij voor bewoners die dit wensen om boodschappen. Ook
zijn er steeds basisproducten beschikbaar in ‘Ons winkeltje’.
 Krant en magazines
 Colruyt
 Thuiszorgwinkel
 Hubo
 I/C-materiaal

Elke dinsdag en donderdag
Elke dinsdag
Eén dag na aanvraag
Wekelijks
Maandelijks

 Wasserette
U kan zelf beslissen over de verzorging van uw textiel:
 U neemt dit graag nog zelf op zich d.m.v. onze interne wasruimte:
 2 wasmachines
 1 droger
 U geeft dit mee met familie, vrienden of eigen poetsdame
 De poetsdame van Villa verzamelt en verdeelt dit in samenwerking met
de externe wasserette
 Medische verzorging
Indien u dit wenst kan er medische en persoonlijke verzorging in uw eigen
vertrouwde serviceflat voorzien worden en dit door de zorgverstrekker naar uw
keuze.
Er is dagelijks de mogelijkheid tot bezoek van dokter, kinesist en verpleging.
U kan steeds bij ons beroep doen op gespecialiseerd ambulant vervoer, alsook
de opvolging van afspraken bij specialisten door ons laten controleren.
 Animatie, ontspanning en evenementen
Er is een bibliotheek aanwezig, voorzien van een uitgebreide keuze aan boeken
(Frans, Nederlands en Engels).
Ook beschikken wij over 2 hometrainers die permanent ter beschikking staan
voor de sportievere bewoners.
U kan doorheen de dag gebruik maken van onze gezellige cafetaria om samen te
zijn met medebewoners, familie of vrienden.
Het restaurant kan u in de namiddag ook steeds gebruiken voor het houden van
familiefeesten.
Knutselnamiddagen, uitstapjes naar de Kerkepanne, festiviteiten op speciale
gelegenheden worden regelmatig georganiseerd.
Ook kunnen wij vervoer naar het dagcentrum Tagaste voor u regelen.
Tijdens de zomer kan u steeds met één van onze jobstudenten een begeleide
wandeling aan het strand maken.
 Met de wagen
Indien u beschikt over een eigen wagen, kan u vrijblijvend een garage in onze
kelder huren of gebruik maken van onze parking, naast het gebouw.
Indien u niet over een eigen wagen beschikt, kan u zich steeds laten rijden door
één van onze collega’s of vrijwilligers.

5 Tarief
A
B
C
D

€ 44,00/dag
€ 48,00/dag
€ 50,00/dag
€ 57,50/dag

Inbegrepen in de dagprijs

 Verbruik aan verwarming
 Verbruik aan water
 Verbruik aan elektriciteit
 Onderhoud en elektriciteitsverbruik
gemeenschappelijke delen
 Onderhoud tuin
 24u/7d – bewaking
 24u/7d medicatiebestellingen
 Tv-kabeldistributie
 Blokpolis
 Brandpolis
 Wekelijkse boodschappendienst
 Administratie omtrent dienstencheques
 Bemeubelde proefperiode
 Opvolging wasserette
 Opvolging I/C – materiaal
 Interne animatie
Bijkomende diensten

 Maaltijden
 Ontbijt
 Middagmaal
 Avondmaal
 Abonnement
 Koffie- abo

€ 5,50
€ 10,€ 5,€ 450,€ 32,-

 Poetsdienst (via dienstencheques)
 Per uur
€ 9, Administratieve begeleiding
 Klusjesdienst
 Inschrijvingsgeld externe animatienamiddagen

6 Prijslijst: Pedicure Cindy (vrijblijvend)
Pedicure
Manicure basis

€ 28,€ 8,-

Pedicure + nagels knippen en vijlen
Manicure + nagels lakken

€ 31,€ 12,-

7 Prijslijst: Kapster Twiggy (vrijblijvend)
Epilatie
Herensnit
Damessnit
Brushing
Mise-en-plis
Kleuren
Permanent

€ 6,€ 15,€ 16,€ 22,€ 22,€ 30,€ 30,-

Snit + brushing
Snit + los drogen
Permanent/kleuren + mise-en-plis
Permanent/kleuren + mise-en-plis + snit

€ 38,€ 25,€ 48,€ 65,-

