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Standaardkamer € 47,26 per dag 
Grote kamer € 52,83 per dag  
Zorgstudio  € 57,69 per dag 
Supplement niet-inwoner groot-Kortrijk  € 2,48 per dag 
Korting bij verblijf partner in Ter Melle 15% op de dagprijs 
Was persoonlijk linnen € 1,10 per dag 
Koelkast door het wzc in bruikleen gegeven € 0,30 per dag 
Voetverzorging  € 15,50 
Prijs middagmaal familie/vrienden: Standaardtarief € 7 
                                                   Sociaal tarief  € 5,50 
                                                         Voorkeurstarief                        € 3,30 
 
Zeep, shampoo en tandpasta zijn inbegrepen in de dagprijs, alsook water op de kamer buiten de 
maaltijden en de kosten voor tv-distributie. 
 
Als de partners in twee aparte kamers verblijven, dan is de dagprijs overeenkomstig het 
kamertype. De 15%-korting wordt toegepast op de hoogste prijs. Bij overlijden van één partner 
betaalt de andere partner het tarief overeenkomstig het kamertype. 
 
AANDACHT! 
 Omwille van de brandveiligheid zijn enkel nog tv’s met LCD-, LED- of plasmatechnologie 

toegelaten. De tv moet een energielabel hebben van minstens het type A+. 
 
 
Contactgegevens persoonlijke overtuiging 
Katholieke eredienst: E.H. Wim Seynaeve, Pastoriestraat 1, 8501 Heule,  056 35 17 39 
Protestantse kerk: ds A. Knop, Soldatenstraat 5, 8880 Ledegem,  056 50 61 09 
Lekenraadgevers: Mevr. E. Vandevelde, Veemarkt 43/11, 8500 Kortrijk,  056 22 00 92 
huisvandeMens: Overleiestraat 15a, Kortrijk,  056 25 27 51 
Een actuele lijst met contactgegevens van andere geloofsovertuigingen vind je op: 
www.kortrijk.be/leven-en-welzijn/samenleving/levensbeschouwing.  
 
 
Wat brengt de bewoner mee bij opname? 
Hieronder vind je een indicatieve opsomming van persoonlijk materiaal. De aangegeven aantallen 
zijn gemiddelden.  
 plaats naamlintje 
handdoeken (10 stuks) in één van de hoeken 
washandjes (10 stuks) aan ingang buitenzijde 
zakdoeken (10 stuks) in één van de hoeken 
kousen (10 paar) bovenaan de band 
nylonkousen (best wegwerp)  
ondergoed (10 stuks) achteraan boven in midden 
onderhemden (10 stuks) achteraan boven in midden 
slaapkleedjes/pyjama’s (10 stuks)  achteraan boven in midden 
broeken, rokken, kleedjes achteraan boven in midden 
bovenkledij achteraan boven in midden 
truien (zomer en winter) achteraan boven in midden 
kamerjas achteraan boven in midden 
 
schoenen en pantoffels 
tandverzorgingsmateriaal 
scheergerief 
kam en borstel 
 
Zeep, shampoo en tandpasta mag je zelf meebrengen, maar je kan deze producten ook gratis verkrijgen in het 
woonzorgcentrum. Ook een afvalemmer met deksel is ter beschikking. Als je de was hier laat doen breng dan 
een afsluitbare wasmand mee. 
 
Belangrijke opmerking: 
Het woonzorgcentrum is niet verantwoordelijk voor schade toegebracht aan kledij die niet machinewasbaar is 
(wollen truien, damart enz...). Zelfs al doet de familie de was dan nog moet alles getekend zijn met de naam, 
de eerste letter van de voornaam en het cijfer 1410. Kledij aangekocht tijdens het verblijf dien je te labelen 
alvorens je die opbergt in je kleerkast. Verlies van gerief moet binnen de twee weken gemeld worden aan de 
afdelingsverantwoordelijke. Latere meldingen zijn moeilijk op te volgen. 


