
Is een assistentiewoning iets voor u?
Bezoek onze modelflat en ervaar het zelf!

Zelfstandig wonen in een veilige omgeving

In een assistentiewoning hebt u dezelfde vrijheid als thuis. 
Tegelijkertijd staan onze deskundige medewerkers 24u op 24u  voor u klaar.  

Zo krijgt u de nodige ondersteuning wanneer u daar nood aan hebt.
Is de overstap naar een woonzorgkamer op een later moment toch nodig? 

Dan krijgt u sowieso voorrang op de wachtlijst.

Maak een afspraak voor een persoonlijke rondleiding of teken in voor  
een testverblijf in onze modelflat. U kunt zich uiteraard ook meteen inschrijven 

voor een permanent verblijf.

Maak een afspraak voor een persoonlijke rondleiding
Bel naar 011 88 05 60 of mail naar zevenbronnen.admin@animagroup.be

Zevenbronnen
Bormansstraat 49

3401 Landen
zevenbronnen.admin@animagroup.be

Bekijk hier de troeven van uw assistentiewoning: www.animagroup.be/kijkdagen

4 en 5 juni 
2021

Kennismaking 
assistentiewoningen

Zevenbronnen
Landen

V.
U

. J
oh

an
 C

rij
ns

 - 
Za

nd
vo

or
ts

tr
aa

t 2
7 

- 2
80

0
 M

ec
he

le
n



Uw persoonlijk bonnenboekje
Bij uw inschrijving voor een testverblijf of permanent verblijf ontvangt u een gratis boekje
met waardebonnen.* U krijgt 60 consumptiebonnen die u kunt inruilen voor een gratis 
middagmaal (soep, hoofdgerecht, dessert en één niet-alcoholische drank). Ook krijgt u 
één bon voor een boeketje bloemen in uw flat.

Wilt u een modelflat 
1 of 2 maanden 
uitproberen?

Zou u graag zelf ondervinden of onze assistentie-
woningen u aanspreken? Dat kan! U hebt de 
mogelijkheid om 1 of 2 maanden in een modelflat te 
komen wonen. Zo ervaart u meteen of u zich er thuis 
voelt. In uw modelflat is alles aanwezig voor een tijdelijk 
verblijf. U hoeft dus niets te verhuizen, behalve uw kledij 
en enkele persoonlijke spullen.

*Uw bonnenboekje is op naam en niet overdraagbaar. De bonnen zijn enkel geldig in 2021 en kunnen niet omgezet worden naar geld.

We willen u op die manier van harte welkom heten in uw assistentiewoning!

Neem dit strookje mee naar uw assistentiewoning. Onze woonassistent bezorgt u dan uw persoonlijke bonnenboekje.


