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VEILIG EN STABIEL 
• Gegarandeerde huur-

inkomsten voor 20 jaar 

• Geen risico op leegstand of 

wanbetalers

ZORGELOOS 
INVESTEREN
De ervaren en betrouwbare 

beheerinstantie WZC Huis Sint-

Coleta staat in voor:

• Zoeken van huurders 

• Opmaken van 

huurovereenkomsten en 

plaatsbeschrijvingen 

• Overnames van meterstanden

• Technisch beheer

• Onderhoud en klusjes 

FISCAAL VOORDELIG
• Geniet van een verlaagd 

BTW tarief van 12 % op de 

constructiewaarde (i.p.v. 21 %)

• Vrijstelling van onroerende 

voorheffing 

• Koop in volle eigendom, in-

teressante successie regeling 

mogelijk

• Mooi rendement

TOENEMENDE VRAAG
• Stijging met 22% van het 

aantal 65+ers de komende 10 

jaar 

• De vergrijzing neemt toe en 

de levensverwachting stijgt

• Tendens om zo lang 

mogelijk in een huiselijke 

en comfortabele omgeving 

te blijven wonen met 

aangepaste zorg op maat

ZORGVASTGOED MET 
HUURGARANTIE

ALLES OP 
WANDELAFSTAND:

 TRAM, BUS

 STATION

 SUPERMARKT

 PARK

 ZIEKENHUIS

 MUSEUM

 KINEPOLIS

 KERK

 GRAVENSTEEN

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

BELEEF GENT VANUIT DE KORENBLOEM
• Ideaal gelegen naast het WZC Sint-Coleta

• Tram- en bushaltes op de hoek van de straat

• Op wandelafstand van supermarkten, Sint-Pietersstation, 

Citadelpark met Museum voor Schone Kunsten, Universitair 

Ziekenhuis Gent, Kinepolis, Sint-Pieterplein…

• Historisch centrum op 2 km en prima bereikbaar te voet of 

met het openbaar vervoer

MOOI 
RENDEMENT

12%  
btw i.p.v. 21%

100%
Volle eigendom

0%
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voorheffing

DE KORENBLOEM



VOLLEDIG  
INGERICHTE KEUKEN 
• veilig en praktisch 

inductie-vuur

• dampkap

• combinatie microgolfoven-

heteluchtoven 

• vaatwasser

• koelkast met vriesvak 

ASSISTENTIE-
WONINGEN
Residentie De Korenbloem 

bevat 16 assistentiewoningen 

met 1 of 2 slaapkamers en 

een mooi terras. 

ROLSTOEL-
VRIENDELIJK
Het gebouw is 

rolstoelvriendelijk ingericht 

met een grote lift en extra 

brede deuren en gangen.

GROENE OASE IN DE STAD
De architect heeft een bijzonder ontwerp gemaakt waarin de 

groene gevelsteen mooi opgaat in het groen van de prachtige 

achterliggende kloostertuin van Huis Sint-Coleta. 

Bewoners van De Korenbloem kunnen hier exclusief van genieten 

om te wandelen en medebewoners te ontmoeten.  

Ook rondom het gebouw loopt een wandelpad en in de oorspron-

kelijke tuinmuur zorgen enkele openingen met zitbanken voor 

transparantie en contact met de rustige straat.

INGEMAAKTE KAST
MET COMFORTABEL
LOGEERBED:
• ideaal voor een 

kind, kleinkind of 

mantelzorger

• extra bergruimte in de 

kast

TERRAS
Alle appartementen hebben 

een fijn terras, ideaal om 

buiten te eten of in het 

zonnetje te zitten.

WONEN IN EEN HUISELIJKE EN 
VERTROUWDE OMGEVING

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.

Dat kan in een erkende assistentiewoning, dankzij de aangepaste 

zorg op maat van elke bewoner. Daarvoor staat de ervaren en 

betrouwbare beheerinstantie WZC Huis Sint-Coleta garant. 

Een gevestigde lokale waarde met jarenlange expertise.

GEZELLIGE
APPARTEMENTEN

COMFORT EN 
VEILIGHEID

EXTRA TROEVEN 
DANKZIJ LIGGING 
NAAST WZC HUIS 
SINT-COLETA 
• Directe nabijheid van 

hulpverlening

• Restaurant met lekkere 

versbereide maaltijden 

• Gezellige cafetaria
• Extra diensten zoals kap-

salon, pedicure, massage, 

strijkdienst, wasserij

• Organisatie van concerten, 
theater en dans in de 

prachtige kapel

• Samenwerking met 
lokaal dienstencentrum 

De Regenboom voor 

sociale contacten en 

ontmoetingen met de 

hele buurt

WAT BIEDT EEN ERKENDE ASSISTENTIEWONING?

• De woonassistent beantwoordt al de persoonlijke, medische, 

technische en administratieve vragen van de bewoners

• Zorgtraject op maat 

• Extra aangepaste zorg op de momenten dat het nodig is

• 24u/24 permanentie via een noodalarmsysteem

• Overbruggingszorg na een crisissituatie (val, operatie..) met regeling 

van kortverblijf en tijdelijk extra zorgen aan huis

Deze basisdienstverlening is inbegrepen in de dagprijs.

Alle mogelijke supplementaire zorg kan bijkomend geregeld worden.

BADKAMER
• inloopdouche met 

handgrepen

• toilet met handgrepen

• wastafel met spiegelkast 

• volledig betegeld

• alarmknop


