
De � ats liggen in de Etienne Sabbelaan 2 te Kortrijk, 
naast het woonzorgcentrum Lichtendal (Sint-Denij-
seweg 1), waar uitsluitend personen met dementie 
verblijven. 

Ze zijn dan ook bestemd voor koppels waarvan één 
partner aan dementie lijdt of voor alleenwonende 
ouderen waarvan de partner in Lichtendal verblijft. 

De bewoners kunnen voor diensten en activiteiten 
een beroep doen op onze lokale dienstencentra of 
op de private aanbieders, bv. voor thuisverpleging, 
gezinszorg e.a.

I N F O  A K K E R W I N D E
Wonen met ondersteuning en zorg

De bewoners wonen zelfstandig in hun � at. Ze kunnen 
zich vrij in en uit bewegen en kiezen zelf hun hulp- en 
dienstverlening, zorg en verzorging.
Zij wonen echter binnen de ondersteunende en 
beschermende omgeving van WZC Lichtendal en 
kunnen daarom genieten van:
-  een noodoproep die 24 uur op 24, 7 dagen op 7 be-

antwoord wordt;
-  een opnameverantwoordelijke die als bemiddelaar voor 

zorg-, hulp- en dienstverlening ter beschikking staat;
-  toezicht en respijtzorg vanuit WZC Lichtendal, getari-

feerd per dagdeel; 
-  middagmaal, en ontspannings- of huishoudelijke 

activiteiten in en door WZC Lichtendal, getarifeerd per 
activiteit of prestatie.

Toezicht in dagdelen

Een dagdeel telt vier uren. Wij staan in voor zes dag-
delen toezicht per maand aan elke klant, waarvan 
max. twee dagdelen in een weekend op eenzelfde 
dag. De dagdelen worden steeds in overleg met de 
opnameverantwoordelijke en woonassistent van het 
WZC Lichtendal afgesproken en toegewezen, rekening 
houdend met een spreiding in de tijd en over de drie 
woonhuizen.

In geval de mantelzorger er voor een langere tijd 
eens uit wil (vakantie) of uitvalt (wegens ziekte), dan 
zoekt de opnameverantwoordelijke in overleg een 
oplossing door uitbreiding van het toezicht via WZC 
Lichtendal of door andere oplossingen in de organisa-
tie bij voorrang aan te reiken (bv. kortverblijf ).

Opname- en ontslagvoorwaarden

- op het moment van de aanvraag en de opname 
moet de aanvrager in Kortrijk wonen (één uit-
zondering is mogelijk: meer info hierover bij de 
opnameverantwoordelijke).

- een koppel vormen waarvan één van de partners 
de leeftijd van 65 jaar moet bereikt hebben. 
Onder koppels dient eender welke relatie begre-
pen te worden. Het gaat wel om een paar of 2 
partners.

- op het moment van de opname moet één van de 
partners lijden aan dementie en de andere partner 
voldoende zelfredzaam zijn zodat een zelfstandige 
levenswijze in de � ats voor beiden mogelijk is.

- alleenwonende ouderen kunnen ook in Akkerwin-
de opgenomen worden, onder de voorwaarde dat 
hun partner in Lichtendal verblijft of opgenomen 
wordt.

Wat indien één van de partners overlijdt:
- de mantelzorger overlijdt en de partner met 

dementie overleeft: de overlevende partner krijgt 
voorrang tot opname in het aanleunend WZC 
Lichtendal of een ander woonzorgcentrum van het 
OCMW Kortrijk;

- de partner met dementie overlijdt en de mantel-
zorger overleeft: naargelang zorgbehoefte en 
persoonlijke voorkeur, kan  de overlevende partner 
voorrang krijgen in een andere voorziening of 
woongelegenheid van het OCMW Kortrijk. 

G O E D  O M  W E T E N
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De prijssetting gebeurt aan de hand van volgende 
elementen:
- Een dagprijs, inclusief de huur van de � at, onder-

houd van de gemeenschappelijke delen van het 
� atgebouw, de diensten van de opnameverant-
woordelijke en de noodoproep: 
€ 21,45 per dag of € 643,5 per maand.

- € 45 per maand voorschotten gas en elektriciteit 
(afrekening per � at op jaarbasis).

- Voor het toezicht rekenen we een forfait  van € 80,40 
bovenop de basishuurprijs (6 x € 13,40).

De basisprijs per maand voor een aanleun� at in 
Akkerwinde bedraagt dus:
-  € 768,90 voor een koppel: € 21,45 dagprijs (30 da-

gen per maand) + € 45 per maand voorschotten gas 
en elektriciteit + € 80,4 toezicht.

-  € 688,5 voor een alleenstaande: € 20 dagprijs (30 
dagen per maand) + € 45 per maand voorschotten 
gas en elektriciteit.

Verder worden facultatief en in supplement aangeboden:
-  € 13,40 per bijkomend dagdeel toezicht bovenop 

het forfait.
-  middagmaal en ontspannings- of huishoudelijke 

activiteiten in de aanleunende voorziening (WZC 
Lichtendal), getarifeerd per activiteit of prestatie.

In het geval de partner met dementie overlijdt, dan 
betaalt de overlevende mantelzorger  het volle bedrag 
van € 768,90 per maand voor het verblijf in Akker-
winde.

K O S T P R I J S
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Zelfstandig wonen in een 
aangepaste � at binnen 
een beschermende 
woonomgeving

Negen comfortabele 
� ats voor één of twee 
personen, vlakbij 
het woonzorgcentrum 
Lichtendal

Volgende zaken zijn inbegrepen in de dagprijs:
-  verzekering van het onroerend goed tegen brand 

en aanverwante risico’s met afstand van verhaal 
tegenover de bewoners

-  verzekering van de persoonlijke inboedel van de 
bewoners tegen brand en aanverwante risico’s voor 
een bedrag van € 14.180

-  onroerende voorhe�  ng
-  waterverbruik
-  gemeenschappelijke belastingen en taksen
- kabeldistributie

Onderstaande items zijn niet inbegrepen in de dagprijs:
-  eenmalige waarborg voor de huur 
-  eenmalige waarborg voor de noodoproep
-  individuele taksen en belastingen

Voor meer informatie kan je terecht bij:

Nancy Toye 
Etienne Sabbelaan 2
8500 Kortrijk

Tel   056 24 42 11
e-mail  nancy.toye@kortrijk.be

www.ocmwkortrijk.be


