
Woon+Zorg+Hotel Aldea Brugge
Residentie Ventoux

Assistentiewoningen
WIN BRUNCH TWV 110€ voor 2 personen zie p.7 voor meer info

Assistentiewoningen
Residentie Ventoux

(naast hotel Velotel)
Handboogstraat 1A

8000 BRUGGE

Directeur-Woonassistent:
Ann-Sofie Mortier

T: 050/25 25 25
M: 0496/46 18 97
E: amr@aldea.be

Neem ook een kijkje
op onze website:

www.aldeabrugge.be

Like & volg ons op facebook!
#Woon-Zorg-Hotel

aldea BruggeALDEA 
Bij ons staat u als individu op de eerste plaats! Aldea zorgt voor het juiste 
evenwicht tussen wonen & zorg én geeft de nieuwe generatie senioren een 
invulling aan de hedendaagse behoeften van comfort en blijvende zelfstan-
digheid! 

Ons concept 
Residentie Ventoux is de groep van assistentiewoningen verbonden aan ho-
tel Velotel. De combinatie van assistentiewoningen aan een hotel maakt ons 
ronduit uniek in België! 

Woon. Zorg. Hotel. Drie korte woorden, die toch zoveel omvatten. Met 
WOON+ZORG+HOTEL Aldea Brugge trachten wij een antwoord te bieden op 
de hedendaagse en/of toekomstige vragen van 65+’ers: 

Onze visie 
U bent in regie van uw eigen leven en u beslist zelf over het comfort dat u uzelf geeft! 
U bent of was steeds zelfstandig en heeft altijd uw eigen keuzes gemaakt. Vaak zien wij mensen die net te lang gewacht hebben om zijn of haar toekomst 
in beeld te brengen, waardoor er in hun plaats een beslissing werd genomen. Wees dit voor en kom vrijblijvend een bezoek brengen aan Residentie Ven-
toux!
Hier wensen wij met ons aanbod in te spelen op uw vraag! Indien u uw wensen en/of noden aan ons kenbaar maakt, zullen wij steeds een antwoord hierop 
trachten te bieden en in de mate van onze mogelijkheden hieraan tegemoetkomen. Wenst u nog zelf te koken? Geen probleem! Wenst u nog zelf in te 
staan voor de eventuele zorg van uw partner? Geen probleem! Wenst u zelf nog uw flat te poetsen? Geen probleem! Weet gewoon dat wij o.a. een restau-
rant, een volledig zorgteam, een poetsdienst,… (en nog zoveel meer) te uwer beschikking hebben!

Bij ons heeft u geen enkele verplichting om diensten af te nemen, maar heeft u een volledige keuzevrijheid! 

WOON 
Zelfstandig wonen 
op uw eigen ritme in 
uw assistentiewoning

ZORG 
Zorg verkrijgen van 
Aldea indien gewenst 
en/of nodig

HOTEL 
Gebruik kunnen maken 
van de faciliteiten van 
hotel Velotel
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WOON 
Residentie Ventoux is een groep van door de Vlaamse 
Overheid erkende assistentiewoningen. Bij ons woont 
u in uw eigen appartement en beslist u op wie u 
beroep doet en op welk tijdstip. U bepaalt zelf hoe uw 
dag er uit ziet en laat de zorg pas bij u binnenkomen 
op het moment dat u het nodig heeft. 
 
Appartementen 
Alle 48 flats hebben ongeveer dezelfde indeling: Allen  
bestaan ze uit een leefruimte met keuken, een aparte 
slaapkamer, badkamer, bergruimte en terras. 
Afhankelijk van de ligging van de flat, is er nog een 
extra bergruimte aanwezig op het terras.  
 
De oppervlaktes van de appartementen variëren 
tussen de 53 en 64m². De huurprijs is voor elke flat 
dezelfde en bijgevolg niet afhankelijk van de grootte 
en/of het uitzicht van uw assistentiewoning. De 
keuken is uitgerust met een ingebouwde koelkast en 
diepvries, microgolfcombi-oven, inductiekookplaat, 
dampkap en vaatwasmachine. Zowel in de leefruimte 
als in de slaapkamer zijn de aansluitingen voor 
televisie, telefonie en wifi voorzien.  
 
U richt uw flat zelf in naar eigen smaak, rekening 
houdend met de huidige veiligheidsvoorschriften. In 
de leefruimte, slaapkamer en badkamer zijn 
oproepknoppen voorzien, waarmee u een oproep kan 
lanceren in geval van nood.  
 
U geniet er van alle comfort, in een woning op uw 
maat en waar men uw vrijheid en zelfstandigheid 
respecteert! 
 
Parking 
Op het gelijkvloers hebben wij een parkeergarage met 
60 autostandplaatsen. Een ruime fietsenstalling biedt 
plaats aan meer dan 100 fietsen! 

ZORG voor u, in al haar facetten 
Het concept is dat men in Ventoux komt wonen op het moment dat alles nog goed gaat en dat u volop kunt genieten van de 
mogelijkheden binnen de residentie! Op het moment dat u bepaalde zorgverlening nodig heeft, heeft u daarna maar de deur open 
te trekken en wij komen bij u binnen! 
 

Verpleging & verzorging 
Het is mogelijk dat u op heden of in de toekomst nood heeft aan verpleegkundige of 
hygiënische zorgen. U kunt zelf uw zorgverlening organiseren, maar ook binnen 
Residentie Ventoux hebben wij eigen verpleegkundigen en zorgkundigen in dienst, 
die u zorg op maat kunnen aanleveren! 
 
Residentie Ventoux is geen rusthuis, maar een complex van assistentiewoningen. Wij 
kunnen echter net dezelfde zorgverlening aanbieden als dat men in een rusthuis kan: 
o.a. verschillende soorten wondzorg, palliatieve zorgen, sondevoeding,… U dient 
enkel in regie te zijn van uw eigen leven, d.w.z. voor uzelf kunnen beslissingen 
nemen in kader van uw zorg- en dienstverlening en in staat zijn om hulp in te roepen 
in geval van nood. Indien u de assistentiewoning betrekt met uw partner en hij of zij 
kan instaan voor het inroepen van hulp bij nood, is dit ook perfect mogelijk! 
 

WOON
Residentie Ventoux is een groep van door de Vlaamse
Overheid erkende assistentiewoningen. Bij ons woont
u in uw eigen appartement en beslist u op wie u
beroep doet en op welk tijdstip. U bepaalt zelf hoe uw
dag er uit ziet en laat de zorg pas bij u binnenkomen
op het moment dat u het nodig heeft.

Appartementen
Alle 48 flats hebben ongeveer dezelfde indeling: Allen
bestaan ze uit een leefruimte met keuken, een aparte
slaapkamer, badkamer, bergruimte en terras.
Afhankelijk van de ligging van de flat, is er nog een
extra bergruimte aanwezig op het terras.

De oppervlaktes van de appartementen variëren
tussen de 53 en 64m². De huurprijs is voor elke flat
dezelfde en bijgevolg niet afhankelijk van de grootte
en/of het uitzicht van uw assistentiewoning. De
keuken is uitgerust met een ingebouwde koelkast en
diepvries, microgolfcombi-oven, inductiekookplaat,
dampkap en vaatwasmachine. Zowel in de leefruimte
als in de slaapkamer zijn de aansluitingen voor
televisie, telefonie en wifi voorzien.

U richt uw flat zelf in naar eigen smaak, rekening
houdend met de huidige veiligheidsvoorschriften. In
de leefruimte, slaapkamer en badkamer zijn
oproepknoppen voorzien, waarmee u een oproep kan
lanceren in geval van nood.

U geniet er van alle comfort, in een woning op uw
maat en waar men uw vrijheid en zelfstandigheid
respecteert!

Parking
Op het gelijkvloers hebben wij een parkeergarage met
60 autostandplaatsen. Een ruime fietsenstalling biedt
plaats aan meer dan 100 fietsen!

ZORG voor u, in al haar facetten 
Het concept is dat men in Ventoux komt wonen op het moment dat alles nog goed gaat en dat u volop kunt genieten van de mogelijkheden binnen 
de residentie! Op het moment dat u bepaalde zorgverlening nodig heeft, heeft u daarna maar de deur open te trekken en wij komen bij u binnen! 

Verpleging & verzorging 
Het is mogelijk dat u op heden of in de toekomst nood heeft aan verpleegkun-
dige of hygiënische zorgen. U kunt zelf uw zorgverlening organiseren, maar 
ook binnen Residentie Ventoux hebben wij eigen verpleegkundigen en zorg-
kundigen in dienst, die u zorg op maat kunnen aanleveren! 
Residentie Ventoux is geen rusthuis, maar een complex van assistentiewo-
ningen. Wij kunnen echter net dezelfde zorgverlening aanbieden als dat men 
in een rusthuis kan: o.a. verschillende soorten wondzorg, palliatieve zorgen, 
sondevoeding,… U dient enkel in regie te zijn van uw eigen leven, d.w.z. voor 
uzelf kunnen beslissingen nemen in kader van uw zorg- en dienstverlening en 
in staat zijn om hulp in te roepen in geval van nood. Indien u de assistentie-
woning betrekt met uw partner en hij of zij kan instaan voor het inroepen van 
hulp bij nood, is dit ook perfect mogelijk!
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Technische ondersteuning & schoonmaak
Naast het zorgteam zijn er eveneens mensen die – indien gewenst – meehelpen in het
onderhoud van uw appartement.

Wij hebben een technische dienst aanwezig in de residentie die u graag helpt met allerlei klusjes
en herstellingen. Is een lampje gesprongen, moet er een kast gemonteerd worden of wilt u dat
de verwarming wordt bij geregeld? De klusjesman staat voor u klaar!

Net als u hebben we graag alles netjes en helpen we u daar met plezier bij. Of het nu de grote
lenteschoonmaak is, de wekelijkse grondige poetsbeurt van uw flat, het verschonen en wassen
van uw bad- en bedlinnen, of gewoon regelmatig uw afval komen ophalen, u beslist zelf wat u
wenst of kunt en laat de rest aan ons over!

HOTEL
Wat Residentie Ventoux net zo uniek maakt, is de combinatie met een hotel: Hotel Velotel.
De assistentiewoningen en het hotel zijn met elkaar verbonden door een passerelle. Als
bewoner heeft u steeds de vrije toegang tussen Ventoux en Velotel. De hotelgasten hebben
enkel toegang tot het hotel, dit om uw rust te respecteren.

De combinatie met het hotel biedt heel wat voordelen:
 U kunt bv. ervoor kiezen om zelf te koken in uw appartement of om te gaan eten in
 het restaurant van hotel Velotel: O Vélo. Ontbijten, brunchen, lunchen, dineren,
 feestjes… Alles is mogelijk! Als bewoner van Residentie Ventoux geniet u van 25%
 korting op alles wat u nuttigt in het restaurant, zowel op drank als op voeding.
 De fitness is vrij toegankelijk voor elke bewoner. Wie extra beweging wenst kan
 individueel of samen met de kinesist komen trainen.
 Familieleden en vrienden kunnen komen overnachten in het hotel. U kunt bv. samen
 dineren en opnieuw afspreken ’s ochtends

PRIJZEN
De dagprijs is opgebouwd uit een woon- en dienstencomponent en bedraagt:
• 56.19€ per dag voor 1 persoon
• 61.30€ per dag voor 2 personen samen (de 2de persoon betaalt dus slechts 5.11€)

Dit omvat de huur die rechtstreeks wordt doorgestuurd naar de eigenaar van uw flat, aanwezigheid van en kunnen beroep doen op het
team (woonassistent, verpleging, verzorging…), het gebruik van het noodoproepsysteem en 24u/7d beantwoording van uw
noodoproepen, het onderhoud en de kosten van de nutsvoorzieningen van de gemeenschappelijke delen, en tenslotte crisis- &
overbruggingszorg. Met crisis- & overbruggingszorg wordt de hulpverlening bedoeld bij een acute situatie + 14 dagen nazorg
Bv. U bent gevallen en heeft een wonde aan uw been. Wij garanderen u de eerste zorgen en de verdere zorg voor de komende 2
weken. Indien u na 2 weken nog wondzorg nodig heeft, kiest u of wij verder in uw zorgverlening voorzien of kiest u iemand
anders (extern) die u verder kan helpen voor zolang nodig.
Noot: Hygiënische en verpleegkundige zorgen worden rechtstreeks aan uw mutualiteit gefactureerd, waardoor er voor u geen kosten
verbonden zijn aan uw zorgverlening.

Verder kan u de dagprijs vrijblijvend aanvullen met extra diensten zoals maaltijden, schoonmaak, bed- & badlinnen…

Woonassistent
Er is een woonassistent full time aanwezig binnen de voorziening
die de coördinatie van al uw zorg- en dienstverlening op zich
neemt. Dit alles, om uw comfort te verhogen.

Directie/Woonassistent Ann-Sofie Mortier
T: 0496/46 18 97 of E: amr@aldea.be

Permanentie op de site
Naast de aanwezigheid
van zorgpersoneel, is de
24u/7d permanentie aan
de receptie van het hotel
een groot, bijkomend
voordeel voor u!

Dag en nacht kan iemand
u te woord staan en
worden uw oproepen
meteen beantwoord!
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PRIJSPUZZEL 
 

T W O O N A S S I S T E N T D 

E Z U E K D V R I J H E I D I 

R C G E N N E T T E K K A P E 

R O R K N F E I T I R E P A N 

A M O U M A A L T I J D E N S 

S F Z R E W A L D E A E N U T 

N O D S A A N A N N M R O N V 

I R R R P E R M A N E N T I E 

L T M G O E R N L D W K O E R 

L F R R U I M U O E D M R K L 

A L G E T D O M S N T S O E E 

P A R K I N G U D T Z O O N N 

D T E N R X U O T N E V H Z I 

O R E I T N E D I S E R G E N 

D R A N Y E R T E L A H C N G 
 

ALDEA 
ALLIN 
APERITIEF 
CHALET REYNARD 
COMFORT 
DIENSTVERLENING 
DINER 
ERKEND 
FLAT 
GROEN 
HOTEL 
KEUZE 
MAALTIJDEN 
MODERN 
PAKKETTEN 
PARKING 
PERMANENTIE 
RESIDENTIE 
RUIM 
RUST 
TERRAS 
UNIEK 
VENTOUX 
VRIJHEID 
WARM 
WOONASSISTENT 
ZORG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U bent in regie van uw EIGEN leven en 
u beslist ZELF over het comfort dat u zichzelf geeft! 

Hoe neemt u deel en wat kan u winnen? 
 

Na het oplossen van onze prijspuzzel, kunt u met de 
overgebleven letters een zin vormen.  
 
Wie de juiste oplossing naar ons verstuurt, maakt kans 
op een zondagse brunch in restaurant O Vélo voor 2 
personen, inclusief dranken t.w.v. € 110  (geldig de 
eerste en derde zondag van de maand). 
 
Daarnaast verloten wij ook 5 paraplu’s van Aldea 
onder de deelnemers! 
 
U kunt ons uw oplossing via mail, via de post of 
persoonlijk komen bezorgen.  
 
Wie de oplossing persoonlijk komt brengen, krijgt van 
ons een boodschappentas! 
 
De trekking en bekendmaking van de winnaars 
gebeurt op 21 juni 2019 en zal op onze facebookpagina 
gepost worden! De winnaars worden tevens 
persoonlijk gecontacteerd! 
 

VEEL SUCCES!! 
 

Mail: amr@aldea.be 
Postadres: Residentie Ventoux, 

Handboogstraat 1A, 8000 Brugge 

Infomomenten!! 
Kom naar onze infomomenten en kom alles te weten over assistentiewoningen en 

Residentie Ventoux! 
 

Wanneer? 
Vrijdag 24 mei 

Woensdag 5 juni 
Donderdag 13 juni 
Donderdag 20 juni 

De infosessies starten telkens om 14u en eindigen omstreeks 16u30. 
 
U krijgt eerst een woordje uitleg over ons concept, onze visie en de mogelijkheden binnen 
Residentie Ventoux. Aansluitend volgt een rondleiding doorheen de residentie. Tot slot 
eindigen we in het restaurant van hotel Velotel voor een kopje koffie en een verwenbordje 
van zoetigheden. 
 
Graag vooraf uw aanwezigheid bevestigen aub: amr@aldea.be of 0496/46 18 97 

Kunt u niet aanwezig zijn 
op onze infomomenten of 
wenst u individueel een 
rondleiding en informatie? 
 
Contacteer ons!  
Ann-Sofie Mortier 
T: 0496/46 18 97 
E: amr@aldea.be 
 
Er is steeds iemand 
aanwezig die u kan te 
woord staan, zelfs in het 
weekend! 
 

Gebruikersflats 
Twijfelt u nog? Probeer het leven in Residentie Ventoux vrijblijvend even uit! 
Wij hebben voor een aantal instapklare flats gezorgd! U kunt bij ons even op 
proef komen wonen voor een periode van minimum 2 weken en maximum 2 
maanden. Onze gebruikersflats zijn volledig gemeubeld en voorzien van alle 
nodige huishoudelijk materiaal. Op deze manier kunt u de sfeer in Residentie 
Ventoux van op de eerste rang volgen en ervaart u de mogelijkheden die wij u 
kunnen bieden. Na maximum 2 maanden evalueert u uw verblijf en maken wij – 
indien gewenst – verdere afspraken. 

& 

Gebruikersflats
Twijfelt u nog? Probeer het leven in Residentie Ventoux vrijblijvend even uit! 
Wij hebben voor een aantal instapklare flats gezorgd! U kunt bij ons even op 
proef komen wonen voor een periode van minimum 2 weken en maximum 2 
maanden. Onze gebruikersflats zijn volledig gemeubeld en voorzien van alle 
nodige huishoudelijk materiaal. Op deze manier kunt u de sfeer in Residentie 
Ventoux van op de eerste rang volgen en ervaart u de mogelijkheden die wij u 
kunnen bieden. Na maximum 2 maanden evalueert u uw verblijf en maken wij 
– indien gewenst – verdere afspraken.

Infomomenten!!
Kom naar onze infomomenten en kom alles te weten over assistentiewoningen

 en Residentie Ventoux!

Wanneer?
Vrijdag 24 mei

Woensdag 5 juni
Donderdag 13 juni
Donderdag 20 juni

De infosessies starten telkens om 14u en eindigen omstreeks 16u30.
U krijgt eerst een woordje uitleg over ons concept, onze visie en de mogelijkheden binnen Residentie Ventoux. 

Aansluitend volgt een rondleiding doorheen de residentie. Tot slot eindigen we in het restaurant van hotel Velotel 
voor een kopje koffie en een verwenbordje van zoetigheden.

Graag vooraf uw aanwezigheid bevestigen aub: amr@aldea.be of 0496/46 18 97

U bent in regie van uw EIGEN leven en
u beslist ZELF over het comfort dat u zichzelf geeft!

Hoe neemt u deel en wat kan u winnen?

Na het oplossen van onze prijspuzzel, kunt u met de 
overgebleven letters een zin vormen.

Wie de juiste oplossing naar ons verstuurt, maakt kans 
op een zondagse brunch in restaurant O Vélo voor 2 per-
sonen, inclusief dranken t.w.v. € 110 (geldig de eerste en 
derde zondag van de maand).

Daarnaast verloten wij ook 5 paraplu’s van Aldea onder de 
deelnemers!

U kunt ons uw oplossing via mail, via de post of persoonlijk 
komen bezorgen.

Wie de oplossing persoonlijk komt brengen, krijgt van ons 
een boodschappentas!

De trekking en bekendmaking van de winnaars gebeurt 
op 20 juni 2019 en zal op onze facebookpagina gepost 
worden! De winnaars worden tevens persoonlijk gecon-
tacteerd!

VEEL SUCCES!!

Mail: amr@aldea.be
Postadres: Residentie Ventoux,

Handboogstraat 1A, 8000 Brugge

Kunt u niet aanwezig zijn 
op onze infomomenten of
wenst u individueel een 
rondleiding en informatie?

Contacteer ons!
Ann-Sofie Mortier
T: 0496/46 18 97
E: amr@aldea.be

Er is steeds iemand
 aanwezig die u kan te
 woord staan, zelfs in het 
weekend!


