SITE
MARIAHUIS

ASSISTENTIEWONINGEN DE STEIGER - FASE 1

INTERESSANTE
INVESTERING

12%
btw i.p.v. 21%

•

instapklare assistentiewoningen van 56 m²

•
•
•
•

1 slaapkamer + logeerbed
terras van 12 m²
duurzaam gebouw in CLT
parkeerplaatsen en fietsenstalling voor bewoners en bezoekers

3,5% à 4%
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bij aankoop verlaagd btw-tarief van 12% (i.p.v. 21%)
vrijstelling van onroerende voorheffing
huurrendement tussen 3,5% en 4 %
de maandelijkse huurinkomsten worden minimaal belast
beheersinstantie zoekt huurders en regelt de overnames
aankoop in volle eigendom
of prima successieregeling door eventuele gesplitste aankoop
naakte eigendom/vruchtgebruik
u kan er zelf gaan wonen op termijn
mooie meerwaarde dankzij energiezuinig en kwalitatief
product op toplocatie in centrum
stijgende vraag naar aangepaste woongelegenheid met zorg op
maat, tegen 2030 is 25% bevolking 65+
interessanter dan spaarboekje of onvoorspelbare belegging

Verhuurrendement

IDEALE LIGGING
•
•
•
•

in het centrum van Gavere, op 200m van de Markt
winkels, horeca, apothekers, bakker, bank, openbaar vervoer op
wandelafstand
naast Site Mariahuis
20 km van Gent, 12 km van Oudenaarde

100%
Volle eigendom

VERKOOP & INFO
AMANU-INVEST NV
Zorgvliet 17, 2860 Sint-Katelijne-Waver
+32 (0) 15 45 98 12
info@amanu-invest.com
www.amanu-invest.com

Dit is een niet-contractueel document, meubels in de woonkamer en buitenaanleg zijn indicatief.

K L O O S T E R S T R A AT G AV E R E

WWW.RESIDENTIEDESTEIGER.BE

•

MOOIE EN GEZELLIGE
APPARTEMENTEN

veilig en praktisch
inductie-vuur

•
•

dampkap
combinatie microgolfovenheteluchtoven
vaatwasser op hoogte
koelkast
diepvries met schuiven

•
•
•

BADKAMER
•
•
•
•
•

Alle voorzieningen op vlak
van welzijn en veiligheid
zijn aanpasbaar naargelang
de veranderende behoeften
van de bewoners

ROLSTOELVRIENDELIJK
•
•
•
•
•
•

inloopdouche met
handgrepen
toilet met handgrepen
wastafel met spiegelkast
volledig betegeld
alarmknop

GANG

brede deuren en
doorgangen
lift
vaatwasser op hoogte
aangepaste douche &
wastafel
geen drempels
makkelijk bereikbare
stopcontacten

BADKAMER

VOLLEDIG
INGERICHTE KEUKEN

KEUKEN

AANGEPASTE
ZORG OP
MAAT

•

Groot en magnifiek
terras over hele breedte
van het appartement
8 m breed

VOORDELEN ERKENDE ASSISTENTIEWONING
WOONKAMER

•

8m

•

•

INGEMAAKTE KAST
MET COMFORTABEL
LOGEERBED:

INGEMAAKTE KAST
MET COMFORTABEL
LOGEERBED:

•

•

•

ideaal voor een
kind, kleinkind of
mantelzorger
extra bergruimte in de
kast

•

ideaal voor een
kind, kleinkind of
mantelzorger
extra bergruimte in
de kast

Dat kan in een erkende assistentiewoning, dankzij de aangepaste
zorg op maat van elke bewoner. Daarvoor staat de ervaren en betrouwbare beheersinstantie woonzorgcentrum Mariahuis garant.
Een gevestigde lokale waarde met jarenlange expertise.

SLAAPKAMER

MOOIE TERRASSEN
•

In alle vrijheid, veiligheid en comfort zo lang mogelijk thuis in de
vertrouwde omgeving blijven wonen, ook bij een toenemende
zorgbehoefte, dat willen we allemaal.

•

COMFORTABEL
WONEN
IN JE
VERTROUWDE
OMGEVING

•

de woonassistent is het aanspreekpunt en de vertrouwenspersoon van de bewoners, steeds telefonisch bereikbaar en
regelmatig aanwezig in het gebouw, een hulp bij administratieve en technische vragen, regelt thuisverpleging, poets- en
strijkhulp, pedicure, etc.
zorgtraject op maat, de woonassistent spreekt regelmatig
met elke bewoner en bekijkt wanneer er aangepaste zorg
nodig is
crisiszorg met 24u/24 permanentie via een noodalarmsysteem
overbruggingszorg na een crisissituatie, regeling van kortverblijf of tijdelijke extra zorgen aan huis
gebruikersraad met de beheersinstantie en de bewoners die
regelmatig samenkomt

DE LIGGING
VLAK NAAST HET
WOONZORGCENTRUM
IS GOUD WAARD:
•

•
•

•

•
Deze basisdienstverlening is inbegrepen in de dagprijs.
Alle mogelijke supplementaire zorg kan al naargelang de noden
bijkomend geregeld worden.

directe nabijheid
van zorgverleners en
woonassistent
dienstencentrum met
ontmoetingsruimte
restaurant voor wie
geen zin heeft om te
koken
dagopvang mogelijk
voor een meer
zorgbehoevende partner
voorrang op een plaats
in het woonzorgcentrum

