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Rustoord Vlaspand bvba 
Vlaspand Serviceflats 
Vlasland 4 
2260 Westerlo (Zoerle-Parwijs) 
Tel. 014/54.07.07 - Fax 014/53.88.53 
E-mail: info@vlaspand.be 
Ministerie Van de Vlaamse Gemeenschap: PE 2369 
Ondernemingsnummer: 461.476.708 

VLASPAND SERVICEFLATS - TARIEVEN 

De prijs per dag per serviceflat – ongeacht of deze flat bezet is door een alleenstaande 
of een koppel – bedraagt 41,97 euro. 

In deze dagprijs zijn begrepen: 

Huur van de serviceflat (50 m² met inkom, living, eethoek, ingerichte keuken met verlichting, 
slaapkamer met inbouwkasten, ingerichte badkamer met verlichting en terras (enkel zuidkant) 
of erker (enkel noordkant) 

Domoticasysteem 

Vast en draadloos noodoproepsysteem naar WZC Vlaspand met dag en nacht permanentie 

Verwarming 

Elektriciteitsverbruik 

Verbruik van koud en warm water 

Brandverzekering gebouw 

Brandverzekering inboedel (tot 12.500,00 €) 

Poetsen van de buitenzijde van alle vensters van het gebouw, 4 maal per jaar 

Onderhoud en poetsen van de gangen, gemeenschappelijke ruimten en lift 

Onderhoud van de tuin 

Gebruik van alle gemeenschappelijke lokalen en infrastructuur van Vlaspand Serviceflats en 
WZC Vlaspand 

Administratieve bijstand 

Garantie van crisis- en overbruggingszorg, met uitzondering van de reële kosten van die zorg 

Deelname aan alle animatie en begeleide activiteiten binnen WZC Vlaspand of Vlaspand 
Serviceflats 

Niet in de dagprijs begrepen: 

De door de gemeente Westerlo aangerekende kosten voor de vuilophaaldienst worden 
rechtstreeks aan de bewoners aangerekend 
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VLASPAND SERVICEFLATS - TARIEVEN (vervolg) 

De hierna vermelde diensten en leveringen zijn niet in de dagprijs begrepen en 
worden enkel aangerekend indien er beroep wordt op gedaan (*): 

Gereserveerde overdekte autoparkeerplaats 25,00 € per maand 

Warme maaltijd, gebruikt in het restaurant van WZC 
Vlaspand (soep, hoofdschotel, dessert met drinkwater en 
koffie of thee) 

10,00 € per maaltijd 

Broodmaaltijd, gebruikt in het restaurant van WZC Vlaspand 
(brood, beleg, dessert met koffie of thee) 

4,00 € per maaltijd 

Supplement voor leveren en afhalen van maaltijden in de flat 1,00 € per maaltijd 

Klusjesdienst 15,00 € per begonnen halfuur 

Gebruik van de wasmachine in de wasserette 
Gebruik van de droogkast in de wasserette 

3,00 € per jeton 
2,00 € per jeton 

Kosten voor georganiseerde uitstappen  Volgens aankondiging 

Indien via ons een beroep wordt gedaan op de hierna vermelde diensten en leveringen, 
rekenen wij de prijs door van de leverancier of dienstverlener, 
zonder supplement (*): 

Externe wasserij Pedicure 

Haarverzorging Kinesitherapie 

Besteldienst Apotheek 

De hieronder opgesomde zaken zijn door de bewoners zelf te voorzien of 
rechtstreeks met de leveranciers van de diensten of leveringen te verrekenen (*): 

Inrichting van de flat, inclusief gordijnen en 
verlichting voor living, eethoek en slaapkamer 

Telefoon 

Kabeltelevisie 

Beddengoed en toiletlinnen Familiale verzekering 

Thuiszorg en –verpleging Belastingen en taxen 

(*) Deze lijst van diensten en leveringen is niet beperkend 


