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Uw assistentiewoning te Kluisbergen
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Grammyco staat voor ethisch ondernemen
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“Geïntegreerd wonen” is tot stand gekomen uit een uitgesproken passie voor het ontwikkelen van exclusieve,
energiezuinige en ecologische bouwprojecten en een maatschappelijk engagement om bewoners van een
woonzorgcentrum of assistentiewoning, die faciliteiten aan te bieden waardoor iedere resident voor de rest van zijn
leven op vakantie is.
Grammyco staat eveneens voor bouwen met overleg. Onze woningen zijn steeds voorzien van een volwaardige
goed uitgeruste keuken. De badkamerinrichting is tot in de puntjes volledig, hoogwaardig en met oog voor design.
Op alle deelfacetten is onze standaardafwerking meteen een full-option. Onze voorzieningen in en rond het
gebouw staan ver boven de decretale bepalingen. We bouwen voor u met het hart op de juiste plaats.
Het ethisch ondernemen gaat verder ook na het bouwproces. De garantie van de zorg wordt u in de erkende
assistentiewoningen van Grammyco, geboden door de beheersinstantie Zorgwonen vzw, en betekent voor elke
bewoner een optimale combinatie van gezondheidszorg, basiszorg en comfortzorg in functie van zijn of haar
noden en wensen. Het aanbieden van een bijzonder compleet zorg- en dienstenpakket op maat van de bewoner,
staat voor een dagelijkse kwalitatieve leefsfeer waarbij de bewoner centraal staat met een dagprijs voor bewoning
die zich ver onder het niveau van alle commerciële uitbaters bevindt.
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Wat is een assistentiewoning?
De assistentiewoning is een nieuw woonconcept voor
senioren dat een antwoord biedt op de vraag naar
aangepaste woonzorg. Door huisvesting op maat te
combineren met de nodige zorggaranties in een kader dat
uitnodigt tot sociale netwerkvorming, kunnen senioren in
alle luxe en comfort genieten.
De residenties worden zo gebouwd dat ze de bewoners
in staat stellen door hun doordachte architectuur,
infrastructurele optimalisatie en tal van comfort- en
zorgdiensten een langdurige zelfstandigheid en
onafhankelijkheid te behouden.
Als bewoner krijgt u ook toegang tot gemeenschappelijke
faciliteiten zoals restaurant, fitness,… welke ontmoetingen
met medebewoners bevorderen en zo garant staan voor
de nodige sociale contacten. De geborgenheid en rust van
een eigen thuis en uw privacy komen weliswaar nooit in het
gedrang. Een door de Vlaamse overheid erkende uitbater
staat in voor het dagelijks beheer van de residenties.
De vraag naar comfortwoningen voor senioren is acuut, wij
bieden u een concrete invulling van deze specifieke noden.
Wij stellen een woonbeleving voor die tegemoetkomt aan
uw veranderende levensstijl en die garant staat voor heerlijk
en zorgeloos thuiskomen.

Dagelijks worden we geconfronteerd met de toenemende
vergrijzing van onze bevolking. Het nieuwe woonconcept
zijnde “assistentiewoningen“ vormen ons kwaliteitsvol
antwoord op deze maatschappelijke vraag naar een
adequate behuizing voor medioren en senioren.
Zorgeloos resideren wordt synoniem voor zorgeloos
investeren.
Het project is een solide investering daar men een minimaal
risico koppelt aan een gegarandeerde opbrengst. Deze
stelling wordt ondersteund door de Toenemende vergrijzing
en stijgende vastgoedprijzen.
Investeer in het heden en waarborg zo uw toekomst.
Kwaliteitsvolle dienst- en zorgverlening binnen het kader
van een hoogwaardige en doordachte architectuur,
bewerkstelligen een zorgeloze verhuur aan zorgzame en
stabiele bewoners.
Heden beleggen in een assistentiewoning biedt u de
zekerheid om in de toekomst, omringd door luxe en comfort,
zelf van uw investering te genieten.

Ontwerp en visualisaties: architectenburo
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Van Laere
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Een doordachte locatie
Onze bouwprojecten worden enkel gerealiseerd
op betere locaties. Bij de screening van de locatie
houden we nauwlettend in het oog dat echt alles
binnen handbereik is. Zo is er steeds een bakker,
slager, krantenwinkel, buurtwinkel, brasserie,
apotheek en pleintje op wandelafstand aanwezig.
Bij ieder project wordt er een ruime tuin ingericht met
een petanquebaan. De wandelpaden vormen een
kronkelend geheel en de verschillende rustplaatsen
nodigen uit tot gesprek.

Mensen samen brengen,
daar gaat het ons om!
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Waarom assistentiewoningen in Kluisbergen?
Om senioren een nieuwe thuis in eigen regio te bieden en cijfers van de
Vlaamse overheid aantonen dat de nood aan assistentiewoningen hoog is,
in Kluisbergen en omgeving.
Op de tabel hiernaast kan u vaststellen dat de grijze druk in Kluisbergen
hoog is.

Conclusie
Door het stijgende aantal senioren in
Kluisbergen & omstreken is er zeker nog
ruimte voor het ontwikkelen van tal van
assistentiewoningen en bent u zeker van een
degelijke investering op een waardevolle
locatie.

Tabel 1: Grijze druk (per 100 inwoners)
79,69
55,25
43,91
37,80
32,30
29,22

Kluisbergen
(bron: FOD Economie - afdeling Statistiek, Bevolkingsstatistieken)

(bron: FOD Economie - afdeling Statistiek, Bevolgingsstatistieken)
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Iedere assistentiewoning is tot in de puntjes afgewerkt
met kwaliteitsvolle & duurzame materialen. De binnenruimtes genieten van veel natuurlijk licht. Alle
woningen beschikken over een ruim terras of tuintje.
Een doorgedreven isolatie & ventilatie zorgen voor
beperkte energiekosten.
Om uw rust ten volle te garanderen is uw woning volledig akoestisch geïsoleerd.

zoom in op uw
assistentiewoning
12
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Assistentiewoning 6
Niveau: gelijkvloers
Opp. bruto: 59,12 m2
Opp. terras: 5,61 m2

Radiator

Rwa

6,96

21

Rwa
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Assistentiewoning 18
Niveau: gelijkvloers
Opp. bruto: 70,66 m2
Opp. terras: 8,08 m2

Radiator

Rwa

Rwa

+9,60

2,62

54

+9,42

+7,36

2,62

41

+6,26

glazen balustrade
+3,23

41

glazen balustrade

2,82

glazen balustrade

+0,00
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Assistentiewoning 39
Niveau: verdieping +1
Opp. bruto: 99,23 m2
Opp. terras: 17,19 m2
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Assistentiewoning 49
Niveau: verdieping +2
Opp. bruto : 92,54 m2
Opp. terras : 24,66 m2
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Omgeving en faciliteiten gebouw
Omgeving
• Brasserie en winkels in uw onmiddellijke omgeving
• Een groene omgeving met tal van rustgelegenheden
• Parkeergelegenheid
• Bushalte in onmiddellijke omgeving
• Speeltuin

Faciliteiten gebouw
Centraal oproepsysteem (o.a. noodknoppen)
• Een woning volledig aangepast aan uw noden en verwachtingen als senior
• Volledig beveiligd gebouwencomplex
• Rolstoeltoegankelijkheid
• Gemeenschappelijke ontspanningsruimten
• Polyvalente ruimten
• Zithoeken “rustplaatsen” in gangen
• Ruime privé fitness
• Parktuin – terrassen – petanqueplein
•

Fietsenberging en fietsoplaadpunten
• Brasserie in gebouw aanwezig
• Ontvangstbalie
• Videotoegangscontrole
• Branddetectie
• Een zeer goed geïsoleerde en geventileerde woning
met zeer beperkte energiekosten
• Voorkeur voor ecologische bouwmaterialen
• Zonnewering op zuidgevels
•
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Investeer vandaag in een assistentiewoning
en waarborg uw toekomst

Waarom investeren in vastgoed voor senioren?
De inflatie slaat nog steeds toe, onze koopkracht
staat voortdurend onder druk.
Beleggingen bij financiële instellingen bieden niet
langer de nodige garanties. Daar tegenover staat een
historisch lage intrest, gekoppeld aan een stijgende
vraag naar assistentiewoningen.
Investeringen in vastgoed zijn fiscaal vriendelijk,
mede door een jaarlijkse indexering van de
huurprijzen. Assistentiewoningen bieden een
aantrekkelijk en duurzaam rendement. Bij verkoop
van uw eigendom na 5 jaar heft men geen belasting
op de meerwaarde. Daarenboven geldt uitzonderlijk
voor vergunde assistentiewoningen een vrijstelling
van onroerende voorheffing evenals een verlaagd
btw-tarief van 12%.

Vastgoed is ook een veilige investering.

Zorgeloos investeren, zorgeloos resideren.

Het cliché van de Belg en de baksteen in zijn maag…
De recente crisis en evoluties op de financiële
markt bewijzen dat hij geen ongelijk heeft. De
vastgoedsector heeft meer dan stand gehouden
en het vertrouwen van zijn investeerders niet
beschaamd. Een tastbare, stabiele belegging waar
uw vermogen gestaag van groeit.

Senioren zijn een specifiek huurderspubliek daar
zij vaak een verleden hebben als eigenaar. Zij
springen met de nodige zorg en respect om met het
onderhoud van hun nieuwe thuis.
Het dagelijks beheer van de residentie ligt in handen
van een door de Vlaamse overheid erkende uitbater.
Zij staan in voor de instroom van nieuwe bewoners
en gaan actief op zoek naar nieuwe huurders
voor uw eigendom. Eveneens het innen van de
woonvergoeding, welke naar de eigenaar wordt
doorgestort, en de administratie betreffende de
verhuring nemen ze voor hun rekening. De uitbater
coördineert in samenwerking met een erkend
syndicus het onderhoud van het gebouw en tuinen.
Investeren in een assistentiewoning is het equivalent
van een zorgeloze belegging.
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Groeiende vraag, beperkt aanbod.
Vlaanderen heeft een beperkte beschikbare ruimte
voor de bouw van dit type van woningen met hun
specifieke inplanting ten opzichte van bestaande
woonkernen, openbaar vervoer, winkels, etc.
Het aanbod van kwaliteitsvolle assistentiewoningen
zal nooit tegemoet kunnen komen aan de groeiende
vraag naar geschikte woonoplossingen voor
senioren. Een eigendomstitel blijkt dat ook een
solide investering en een waarborg voor de toekomst
met het oog op eigen bewoning.

Conclusie
Vastgoed is meer dan ooit een juiste
belegging:
• historisch lage rentevoet
• uitstekend toekomstperspectief
• inflatiebestendig
• fiscaalvriendelijk
• geen kopzorgen bij deze verhuurvorm
• vrijstelling onroerende voorheffing en 12% btw
op constructie
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Waarom een assistentiewoning?
Cijfers vertellen ons dat de vergrijzing enkel in
stijgende lijn evolueert. In 2025 zal het aantal
senioren naar een spectaculaire 32 procent
stijgen. Minder dan 50 % van de vraag naar
assistentiewoningen is ingevuld door het huidig
aanbod. Om dit tekort op te vangen, dienen er in
Vlaanderen jaarlijks 3500 extra assistentiewoningen
gebouwd te worden.
Het aantal actieve senioren met een drang naar
onafhankelijkheid en zelfstandigheid, maar anderzijds
een verlangen naar de veiligheid en comfort van een
aangepaste woonvorm, is een realiteit.
De vraag naar woonconcepten met de nodige
infrastructurele aanpassingen (geen trappen,
24-uur oproepsysteem, inloopdouches,
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rolstoeltoegankelijk,etc) is acuut en de
assistentiewoningen met à la carte zorg- en
comfortdiensten vormt hier een sluitend antwoord op.
Daar de overheid zelf deze nood niet tijdig
ingevuld krijgt, geniet de ontwikkeling van deze
woonresidenties hun steun. Zo is er een vrijstelling
van onroerende voorheffing van toepassing op dit
type van woningen indien zij verhuurd worden aan
65-plussers, eveneens is er een verlaagd BTW-tarief
van 21% naar 12%.
Deze woongemeenschappen erkennen het verlangen
naar zelfstandigheid en stimuleren anderzijds sociaal
contact met de medebewoners, twee factoren
die bepalend zijn voor het algemeen gevoel van
welbehagen.

Conclusie
Investeer in het heden,
waarborg uw toekomst
• stijgende vraag naar woonvormen voor
senioren
• beperkt kwaliteitsvol aanbod
• verhuur aan stabiel huurderspubliek
• zekerheid voor eigen zorgeloze toekomst

25

26

Leefsfeer & beleving bij assistentiewoningen
Bij ieder project staat u, de bewoner, centraal.
U bent de gast. Het respect voor uw privacy,
bewegingsvrijheid, persoonlijke behoeften en wensen
zijn vanzelfsprekend. En uw veiligheid wordt verzekerd!
De fitness, de polyvalente ruimten en wassalon zijn
exclusief voor de bewoners en hun gasten, net als de
verpleegpost.
Zowel de tuin als de gangen zijn voorzien op minder
mobiele gebruikers en vormen een gezellig geheel
dat uitnodigt tot een gesprek. Zo wordt er een
binnenstraat gecreëerd die de mogelijkheid tot
sociaal contact maximaliseert. Tegelijk wordt evenzeer
aandacht besteed aan het respect voor de privacy van
de bewoners.
Alle woningen zijn voorzien van een optimaal uitgeruste
keuken. Heeft u geen zin om te koken dan kan u
lunchen of dineren in de brasserie/restaurant. Voor
feestjes kan u de hulp inroepen van de chef, die u met
plezier bijstaat in het samenstellen van uw feestmenu.
In de badkamers zijn de douches drempelvrij en
kunnen voorzien worden van zitbankjes.
Dankzij het personenalarmsysteem dat in iedere
flat ingebouwd is kan u 24 / 24 h beroep doen op

de permanentie van onze organisatie, waardoor u
persoonlijke veiligheid, -assistentie en -zorg wordt
geboden.
Een ‘dienstenpakket-op-maat’ uitgewerkt in
samenspraak met de bewoner, verzekert een
uitgebreide dienstverlening en dit aan een zeer
concurrentiële dagprijs.
Zorgwonen vzw organiseert en coördineert voor u
professionele zorg en -diensten, met respect voor uw
vrije keuze, en helpt u op die manier zo lang mogelijk uw
zelfstandigheid te behouden. Vrienden en familie zijn
steeds welkom. Net zoals thuis kiest u zelf wanneer ze
op bezoek kunnen komen en u ontvangt hen waar u het
wenst: in uw flat, de brasserie, de lounge, de leefruimten,
de verschillende zithoeken of in de ruime tuin.
Het is belangrijk dat er in het gebouw wat te beleven
valt. Zorgwonen vzw organiseert zelf en in
samenwerking met externe organisaties en
verenigingen regelmatig activiteiten en animatie,
waardoor u gezellige contacten uitbouwt en
onderhoudt in een aangename en sfeervolle
omgeving. Houdt u van een uitstap, een workshop?
Zoekt u een leuk adresje, of wilt u naar een concert of
toneelvoorstelling? U kiest en geniet, Zorgwonen vzw
doet de rest!
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Dienstverlening- en zorgaanbod wordt u aangeboden door Zorgwonen vzw
Zorgwonen staat in voor het dagelijks beheer van
uw assistentiewoning. De focus ligt op de actieve
aanwezigheid van een enthousiaste en professionele
woonassistente die de bewoners begeleidt bij de
dagelijkse zorgen en aangepaste crisiszorg waar
nodig.

Zorgwonen ontwikkelt zowel met haar zorgpartners
als met de bewoners van de residentie en hun
omgeving een band, wat bijdraagt tot een zorgeloos
thuisgevoel.

De woonassistente creëert een comfortabele en
ontspannende leefwereld waarbij de bewoner als
mens centraal staat…

We streven naar een dynamische leefgemeenschap
door organisatie van tal van activiteiten waaraan de
bewoners geheel vrijblijvend kunnen deelnemen.
Hierbij worden de sociale contacten tussen de
medebewoners bevorderd.

Onze zorg wordt georganiseerd rond vier basispijlers:
• zorg voor de bewoner
• zorg voor de leefomgeving van de bewoner
• administratieve ondersteuning
• instroom van nieuwe bewoners

Om u te ontlasten van alle zorgen staat Zorgwonen
vzw niet alleen in voor de bewoning en de erkende
uitbating, maar beheren zij in samenwerking met een
syndicus ook gemeenschappelijke ruimte en hun
onderhoud.
Toch slaagt Zorgwonen er in hun kwalitatieve waaier
aan diensten aan te bieden aan uiterst concurrentiële
dagprijzen.
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Onze servicegaranties bestaan uit:
aanwezigheid van de woonassistente
• oproepsysteem met 24-uurs permanentie
• garantie van crisis- en overbruggingszorg
• brede ondersteuning
• coördinatie van tal van à la carte zorg- en
dienstverlening
• oprichting van gebruikersraad
• follow- up wachtlijsten voor bewoning
• administratieve diensten
•

Beheer (via syndicus ) omvat :
• onderhoud van de gebouwen
• onderhoud tuin
• inrichting van stijlvolle, comfortabele
gemeenschappelijke ruimtes
• water- en stroomverbruik gemeenschappelijke
delen
• algemene veiligheid en branddetectie
• verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid
• brandverzekering
• meteropnames
• conformiteit keuringen technische installaties
• technische dienst

Op basis van ieders individuele verwachting en
behoeftes wordt ook een niet limitatief pakket van
à la carte diensten aangeboden. In de residentie
werd dan ook ruimte gereserveerd om enkele van
deze diensten op professionele wijze te kunnen
aanbieden aan de bewoners. De woonassistente zal
waken over de kwaliteit van het aanbod en instaan
voor de coördinatie van:
• verpleegkundige zorgen
• medische manicure
• medische pedicure
• kinesitherapie
• ergotherapie
• massage
• kapper
• apotheek aan huis
• poetshulp- en strijkdiensten
• boodschappenservice
• maaltijdvoorzieningen
• vervoer
• onderhoudsdienst
• organisatie activiteiten
•…

Kortom in een mooi kader voorzien van alle modern
comfort en veiligheid kunnen wij tegemoet komen
aan al uw wensen om het ultieme thuisgevoel te
creëren.

Conclusie
Uw assistentiewoning van Grammyco
• wonen in vrijheid en zelfstandigheid
• ruime, comfortabel en aangepaste woningen
• diensten en zorgen op maat waar nodig
• sociale contacten worden bevorderd
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Kom eens praten over uw assistentiewoning
We kunnen u nog veel meer vertellen over onze assistentiewoningen in Kluisbergen. Maar eigenlijk komt u alles best zelf eens
ontdekken. Maak vandaag nog een afspraak en zet meteen de eerste stap naar de slimste vastgoedinvestering.

Contactgegevens:
Thiers Vastgoed & Advies - kantoor Waregem
waregem@thiers.be
056 44 11 11

Onze partners:

De 3D visualisaties in deze brochure zijn simulaties van de werklijkheid, maar ze kunnen geenszins beschouwd worden als contractueel bindend. Het meubilair is niet inbegrepen en worden louter ter illustratie afgebeeld.
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