
 

Contacteer vrijblijvend voor 

verdere informatie 

Assistentiewoningen 

Mariahof in Leuven 

 
 

Woonassistent(e) 

Mariahof 

Leuven 

 

 
 

 

Mariahof bestaat uit 47 

assistentiewoningen verdeeld over 

vier bouwlagen. 

 

De flats met één- of 

tweepersoonsslaapkamer zijn ruim 

en volledig rolstoeltoegankelijk. 

 

Er is een ruime dagzaal voor 

gemeenschappelijke ontmoeting 

en een tuin.  

Mariahof heeft een eigen keuken 

en wasserette. 

 

De assistentiewoningen zijn 

aangepast conform de wet op de 

Erkende Assistentiewoningen. 

 

Alle faciliteiten in de stad Leuven 

zijn binnen loopafstand te 

bereiken. 

Assistentiewoningen 

in Leuven 

  
  

 

Charles Deberiotstraat 14 
3000 Leuven 

 

Erkenningsnummer PE3596 sectornummer 605             

vestigingseenheid 2.306.450.261 

 
 

Kris Bormans 

 016 24 05 55  

info@mariahof.be 

 

De woonassistent(e) is het 

aanspreekpunt voor alle bewoners en 

staat hen bij met raad en daad. 

Hij/zij is regelmatig in het gebouw 

aanwezig, detecteert eventuele 

problemen, contacteert zo nodig de 

familie en bevordert het sociaal 

contact. Bvb. door het organiseren 

van activiteiten.  

Hij/zij regelt voor de bewoners de 

nodige zorgen en diensten op maat, 

helpt bij administratieve formaliteiten 

en regelt de verhuuradministratie. 

 



 
 

 

Dagprijs 
Rustig en comfortabel 

 

Wonen in een assistentiewoning in Mariahof 

is kiezen voor woonkwaliteit. 

 

U hoeft niet zorgbehoevend te zijn om hier te 

verblijven.  

 

Indien u het wenst kan u een beroep doen op 

praktische ondersteuning zodat u optimaal 

kan genieten van uw nieuwe thuis in een 

aangename omgeving, waar privacy, sociaal 

contact, zelfstandigheid en zorg in evenwicht 

zijn. 

 

In Mariahof Leuven 

komt u terecht in een nieuwe thuis. 

 

Rustige ligging dicht bij de stadskern en het 

stadspark. 

 

De assistentiewoningen zijn uitgerust met een 

individueel oproep- en beveiligingssysteem en 

beschikken over een slaapkamer, keuken, 

badkamer en zithoek. 

 

Het hart van het project is de prachtige 

binnentuin met terras en een ontmoetings- en 

stille ruimte. 

                    

 

 

Als dagprijs betaalt u een woon- en 

een zorgkost. 

Woonkost: 

Vanaf € 27 per dag per woning, 

afhankelijk van de grootte en de 

ligging van de assistentiewoning. 

 

Zorgkost (per persoon): 

De zorgkost  bedraagt  € 5,42 per 

dag/ per persoon en omvat: 

- 24u/24u en 7d/7d 

permanentie van 

gekwalificeerd personeel via 

het oproepsysteem, 

- crisis- en overbruggingszorg, 

- woonassistentie, 

- bemiddeling met 

thuiszorgdiensten, 

- gemeenschappelijke 

activiteiten, 

- onderhoud van 

gemeenschappelijke ruimtes. 

 

 

 

     Zorg op maat –  

als u het wenst of nodig heeft 

 

Wij staan garant voor het aanbieden van 

kwalitatieve, toegankelijke en betaalbare zorg   

voor iedere bewoner van Mariahof Leuven. 

 

Samen met de woonassistent kan u zelf uw 

zorgpakket samenstellen: 

- administratieve hulp, 

- thuislevering van medicatie, 

- boodschappen, 

- maaltijden, 

- gezinszorg, onderhoud, 

- thuisverpleging, 

- kinesitherapie, 

- pedicure, 

- kapper, 

- schoonheidsspecialiste, 

- wasserette. 

 

Kortom:  

betaalbare zorg wordt mogelijk in overleg met u. 

 

 


