DE REFUGE
Verblijfskosten

DAGVERZORGING
Voor een volle dag betaalt u € 26,30.
Inbegrepen zijn: opvang, activiteiten, begeleiding, middagmaal en koffie.
Niet inbegrepen zijn: een ontbijt (€ 3,00), avondmaal (€ 4,50), vervoer:
enkele rit € 2,50 voor minder dan 5 km, € 3,75 tussen 5 en 10 km en € 5,00
voor meer dan 10 km
Ter informatie: verscheidene mutualiteiten bieden een tussenkomst in de
dagprijs (met limiet van het aantal bezoekdagen per jaar). Afhankelijk van de
graad van uw zorgbehoevendheid kunt u beroep doen op de thuiszorgpremie
van de zorgverzekering.

KORTVERBLIJF
Voor een kortverblijfkamer betaalt u € 67,95 (€ 73,06 – € 5,11 infrastructuurforfait)
Inbegrepen zijn: verblijf, verzorging en verpleging, poetsdienst, maaltijden,
incontinentiemateriaal, zeep, tandpasta, shampoo, bedlinnen, handdoeken
en washandjes, aansluiting van telefoon en draadloos internet.
Niet inbegrepen zijn: medicatie, dokterskosten, kinesitherapie, pedicure,
kapper, gesprekskosten telefoon, persoonlijke was of andere uitgaven.
Ter informatie: verscheidene mutualiteiten voorzien een tussenkomst in de
verblijfskosten, op voorwaarde dat u voldoet aan vastgelegde criteria en het
aantal verblijfsdagen beperkt is. Daarnaast kunt u ook een beroep doen op
de thuiszorgpremie van de zorgverzekering (vanaf B-zorgprofiel op de
Katzschaal).
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ASSISTENTIEWONINGEN
Coupure / Bijlokevest
Ons huis telt 37 individuele assistentiewoningen die een functioneel
geheel vormen met het woon- en zorgcomplex DE REFUGE. De flats
bieden een fraai uitzicht, hetzij op de Coupure, op de binnentuin
of op de Bijlokevest.
Gemiddelde
Oppervlakte

Dagprijs

Huisnummers

Ligging

Flat Bijlokevest

(40 m²)

€ 42,36

1101 – 1111
1201 – 1211

1e verdiep
2e verdiep

Flat Coupure

(40 m²)

€ 45,46

1112 – 1116
1212 – 1216
1312 – 1316

1e verdiep
2e verdiep
3e verdiep

Inbegrepen zijn: gebruik van de flat, inclusief elektriciteit, water,
verwarming, aansluiting voor kabel-tv, evenals verlichting, verwarming en
gebruik van gemeenschappelijke lokalen, 24 op 24 uur noodpermanentie
en coördinatie en opvolging van het hulpplan.
Niet inbegrepen zijn: een ontbijt (€ 3,00), middagmaal (€ 7,50), avondmaal
(€ 4,50), interventie technieker (€ 30/uur), kabeldistributie (€ 6,50/maand),
thuiszorgdiensten, onderhoud of andere uitgaven.
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Dorp in de stad (richtprijzen berekend in oktober 2018)
Op een ruime en rustig gelegen woonsite van bijna een hectare in de
Maagdestraat 52 te Gent, zullen we vermoedelijk vanaf april 2019, in een
oase van groen en bewust kleinschalig over 30 ruime assistentiewoningen
beschikken. We zullen verschillende dagprijzen hanteren naargelang
oppervlakte en ligging:
Gemiddelde
Oppervlakte

Richtprijzen
oktober 2018

Huisnummers

Flat type 1:

(65 m²)

€ 50,00

20/102, 20/103,
20/104, 20/202,
20/203, 20/204

Omschrijving:

6 flats zonder privéterras op de 1ste en 2de verdieping
langs de Maagdestraat.

Flat type 2:

(63 m²)

Omschrijving:

9 flats met privéterras en tuin langs de kapel.

Flat type 3:

(65 m²)

Omschrijving:

3 flats met privéterras en tuin langs de kapel.

Flat type 4:

(68 m²)

Omschrijving:

3 flats met privéterras en tuin op het gelijkvloers
langs de Maagdestraat.

Flat type 5:

(72 m²)

Omschrijving:

2 flats met privéterras op de 1ste en 2de verdieping
langs de Maagdestraat.

€ 55,00

€ 55,00

€ 55,00

€ 60,00

34, 36, 38, 40, 42,
44, 46, 48, 50

14, 16, 18

32/201, 32/202,
32/203

20/101, 20/201
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Gemiddelde
Oppervlakte

Richtprijzen
oktober 2018

Flat type 6:

(83 m²)

€ 70,00

Omschrijving:

6 flats met privéterras en tuin, extra slaapkamer en
bezoekerstoilet in de tuin voor de kapel.

Flat type 7:

(102 m²)

Omschrijving:

1 flat met een extra slaapkamer, aparte keuken en
bezoekerstoilet langs de Brandstraat.

€ 80,00

Huisnummers

22, 24, 26, 28, 30,
32/102

32/101

Inbegrepen zullen zijn: gebruik van de flat, oproepsysteem met spraak en
terugspraak, aansluiting voor tv/ telefoon / internet, boodschappendienst,
huur personenalarm, draadloos internet in gemeenschappelijke
infrastructuur, onderhoud gemeenschappelijke tuin én privétuin, 24 op 24
uur noodpermanentie en coördinatie en opvolging van het hulpplan.
Niet inbegrepen zullen zijn: een ontbijt (€ 3,00), middagmaal (€ 7,50),
avondmaal (€ 4,50), kosten volgens verbruik (elektriciteit / water /
verwarming flat / telefonie / internet / televisie), onderhoud eigen flat en
terras, dokterskosten, kinesitherapie, pedicure, kapper of andere uitgaven.
Ter informatie: Op de site zal er elke dag een woonassistent en/of
hotelassistent aanwezig zijn tussen 8u30 en 17u30. Het personen alarmsysteem staat in verbinding met het centraal oproepsysteem van het
Wit Gele Kruis. De boodschappendienst is toegankelijk via de mobiele
winkel of via gecoördineerde leveringen.
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WOONZORGCENTRUM
In het woonzorgcentrum gelegen Coupure Links 275 te Gent hanteren we
verschillende dagprijzen naargelang oppervlakte en ligging:
Gemiddelde
Oppervlakte

Dagprijs

Huisnummers

Ligging

Kleine kamers
(17 m²)
(18 m²)

€ 49,82
€ 56,94

101/201/301
102/202/302

Tuin
Bijlokevest

Standaardkamers
(20 m²)

€ 63,88

103 – 138
203 – 238
303 – 338

€ 74,32

2101/2104

Ruime kamers met douche
(23 m²)

Coupure/Tuin

(€ 79,43 – € 5,11 infrastructuurforfait)

(29 m²)

€ 95,54

2105/2107/2208

Coupure

(€ 100,65 – € 5,11 infrastructuurforfait)

(37 m²)

€ 116,78

2106/2108

Tuin/Coupure

(€ 121,89 – € 5,11 infrastructuurforfait)

(43 m²)

+ € 26,35
€ 138,00

toeslag bewoond als koppel
2001/2102/2103 Coupure

(€ 143,11 – € 5,11 infrastructuurforfait)

+ € 26,35

toeslag bewoond als koppel

€ 85,51
+ € 32,07

1301 – 1308
Bijlokevest
toeslag bewoond als koppel

WZC flat
(38 m²)
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Inbegrepen zijn: verblijf, verzorging en verpleging, poetsdienst, maaltijden,
incontinentiemateriaal, zeep, tandpasta, shampoo, reiniging van het
bedlinnen, draadloos internet en aansluiting voor kabel-tv en telefoon.
Niet inbegrepen zijn: medicatie, dokterskosten, kinesitherapie (wel
inbegrepen voor RVT-bewoners), pedicure, kapper, gesprekskosten
telefoon, persoonlijke was, huur ijskast of andere uitgaven. Voor de
kabeldistributie betaalt u supplementair € 6,50 per maand.
Extra inbegrepen in de ruime kamers zijn: badlinnen, handdoeken en
washandjes, ijskast en tv-distributie.
Extra inbegrepen in de WZC flat is een ijskast.
Ter informatie: Afhankelijk van uw gezinssituatie heeft u recht op een
zorgbudget voor zwaarzorgbehoevenden ‘residentiële zorg’ en/of
zorgbudget voor ouderen met een zorgnood.
Indien uw inkomen niet toereikend is, dan kunt u in overleg met onze
sociale dienst een beroep dien op het OCMW (max. tussenkomst
tot € 62,83 door het OCMW van Gent).

Deze prijzen (goedgekeurd dor Agentschap Zorg & Gezondheid) zijn van kracht sinds
01/01/2019 en zijn onderhevig aan de index van de consumptiegoederen.
De prijzen voor ons nieuw project dorp in de stad worden nog aangemeld en zijn
derhalve richtprijzen berekend in oktober 2018.
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INLICHTINGEN
Wellicht biedt deze brochure u voldoende informatie.
Heeft u niettemin nog vragen, dan kan u altijd bij één van ons terecht:
Sociale dienst:
Kimberly Van de Rostijne
Frea De Muyter
Diane De Cock

Tel.: 09 268 22 65
Tel.: 09 268 22 66
Tel.: 09 268 22 51
Fax: 09 224 08 14
e-mail: sociale.dienst@derefuge.be

Diensthoofd sociale dienst:
Ellen Vandamme

Tel.: 09 268 22 55

Directeur wonen en zorg:
Sabine Lanszweert

Tel.: 09 268 22 56
Fax: 09 224 08 14
e-mail: sabine.lanszweert@derefuge.be

BEZOEK OP AFSPRAAK
09.00 – 12.00 uur
09.00 – 12.00 uur
13.00 – 16.00 uur

de Refuge vzw
Coupure links 275, 9000 Gent
Tel.: +32 (0)9 225 76 46
Fax: +32 (0)9 224 08 14
info@derefuge.be
www.derefuge.be

2018/09

Maandag
Donderdag
Woensdag
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