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ZORGEN VOOR … MET HART EN ZIEL 

Welkom in ons open huis. Geniet van de 
innovatieve en kwaliteitsvolle zorg, in een 
aangename woonomgeving. Onze zorgen sluiten 
aan op uw noden en bij uw verwachtingen. 

Hove, een initiatief van Huize Sint-Jozef, maakt 
deel uit van een groep assistentiewoningen waar 
gemotiveerde en getalenteerde medewerkers 
dagelijks samen de krachten bundelen om u zo 
comfortabel mogelijk te laten leven en wonen. 

Hove biedt een aangename woongelegenheid voor 
zelfstandige ouderen. De bewoners kunnen er 
wonen en leven met behoud van alle privacy. 

Wij willen ons profileren als een moderne 
organisatie en onze cultuur overbrengen. Deze 
cultuur wordt weerspiegeld in de waarden die ons 
als voorziening definiëren. Het zijn waarden die 
onze visie onderbouwen en van waaruit we willen 
werken. 

 

Klantvriendelijk    

 Openheid   

  Samenwerking    

   Innovatie 

 

 

INFRASTRUCTUUR 

Hove beschikt over 15 comfortabele 
woongelegenheden en grenst aan het 
woonzorgcentrum Huize Sint-Jozef. 

De assistentiewoningen in Hove zijn allen van het 
type ‘comfort plus’ en zijn als volgt ingedeeld: 

- inkom   - badkamer met douche 
- ingerichte kitchenette - gezellige leefruimte 
- bergruimte  - balkon 
- slaapkamer  

Elke assistentiewoning is voorzien van een 
aansluiting voor telefoon, internet en televisie-
distributie. 

DIENSTVERLENING 

Basisdienstenpakket: Het eerste aanspreekpunt is 
de woonassistent, bij wie je terecht kan voor 
zorgbemiddeling en – coördinatie en hulp bij 
administratieve zaken. 

In noodsituaties kan men 24u/24u beroep doen op 
de permanentie van het gekwalificeerd personeel 
van het woonzorgcentrum. Dit is mogelijk met 
behulp van het noodoproepsysteem. 
 
Thuisverpleging: Bij nood aan thuisverpleging, 
staan wij in voor het verstrekken van 
verpleegkundige hulp in de assistentiewoning, 
volgens de nomenclatuur thuisverpleging. 

Maaltijden: Vanuit het woonzorgcentrum kunnen 
maaltijden (ontbijt, middag- en avondmaal) 
verkregen worden. 

KOSTPRIJS 

De dagprijs voor een woning van het type ‘comfort 
plus’ in Hove bedraagt 47,91 €/dag. 

Inbegrepen in de dagprijs: 

- huur van de assistentiewoning 
- energie- en waterverbruik 
- zorgcoördinatie en zorgbemiddeling  

door woonassistent  
- thuisverpleging 
- gratis draadloos internet 
- gebruikt fietsenstalling en parking  
- gebruik en onderhoud van de 

gemeenschappelijke ruimtes,  
tuinen en lift 

- collectieve verzekering voor burgerlijke 
aansprakelijkheid en brandverzekering 

Niet inbegrepen in de dagprijs: 

- abonnement telefoon en televisie 
- gebruik intern wassalon of 

dienstverlening externe wasserij 
- onderhoud van de assistentiewoning 
- afvalkosten  
- maaltijden  
- … 
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WONEN EN LEVEN IN HOVE 

Wij stellen ons tot doel mensen een veilig en 
comfortabel verblijf te garanderen met 
respect voor de privacy en de mogelijkheid om 
elkaar te ontmoeten. 

Wij richten ons naar ouderen die zelfstandig 
kunnen wonen, indien nodig met behulp van 
thuiszorgondersteunende diensten. 

Om u het leven en wonen aangenaam te 
maken, bieden wij u onderstaande aan: 

- maandelijks activiteitenaanbod 
- mogelijkheid tot deelname aan 

(pastorale) activiteiten in het 
woonzorgcentrum 

- psychosociale begeleiding 
- ontmoetingsruimte 
- binnentuinen 
- nabijheid van supermarkt en 

stadscentrum 
- nabijheid openbaar vervoer 

 

 

 

 

 

INLICHTINGEN 

Woonzorgcentrum Huize Sint-Jozef 

Meenseweg 31- 8900 IEPER 

 057/ 22 73 71 

www.huizesintjozef.be 

 

Voor meer inlichtingen over onze 

assistentiewoningen, kunt u steeds terecht bij: 

 

Sociale dienst 

Enkel na afspraak 

 

: 057/22 73 66 

: sociale.dienst@huizesintjozef.be 

 

HUIZE SINT-JOZEF V.Z.W. 

 
GROEP ASSISTENTIEWONINGEN 

HOVE 
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