
Gaerveld

 Ha s s e lt

In het moderne en tegelijk erg huiselijke woonzorgcentrum Gaerveld wonen 
115 residenten. En om de hoek, in de Kramerslaan 7, zijn er 19 eigentijdse 
assistentiewoningen (ook gekend als serviceflats). Ideaal gelegen dus, 
want de bewoners van de flats kunnen gebruik maken van de diensten van 
het woonzorgcentrum en er deelnemen aan de activiteiten. In de talrijke 
ontmoetingsplekken binnen en buiten kunt u uw medebewoners leren kennen of 
gewoon rustig vertoeven met een boek of een kop koffie.

Gaerveld 
Runkstersteenweg 212 (woonzorgcentrum)
Kramerslaan 7 (assistentiewoningen)
3500 Hasselt 
tel. 011 23 32 00 
gaerveld@armonea.be
www.armonea.be

ARMONEA WOONZORGCENTRUM EN ASSISTENTIEWONINGEN



“Elke dag ga ik naar het 
woonzorgcentrum voor 
een heerlijke maaltijd. 
Wanneer ik liever in 
mijn serviceflat blijf, 
kan ik mij inschrijven 
voor een maaltijd aan 
huis. Elke dag vers en 
lekker eten!”

Over Gaerveld 
Het woonzorgcentrum en de 
assistentiewoningen Gaerveld liggen op een 
steenworp van het bruisende stadscentrum 
van Hasselt. In onze voorzieningen zorgen 
we ervoor dat u het naar uw zin hebt en 
geniet van elke dag. De hapjes gaan rond in 
de gezellige en sfeervolle bar en er wordt 
al eens een glas gedronken. Daarnaast 
organiseert ons animatieteam geregeld een 
leuke uitstap. 

Een attentie op elk moment 
Dag en nacht staan we voor u klaar. Met de 
glimlach biedt ons gespecialiseerde team 
u de zorg en diensten die u nodig hebt. 
Een kinesist en ergotherapeut staan tot uw 
beschikking. Bovendien waken we over uw 
welzijn en veiligheid tot in de kleinste details. 
Zo hebben we een modern oproepsysteem 
zodat u altijd een beroep kunt doen op 
assistentie. En onze chef bereidt lichte 
maaltijden met dagverse producten. 

U voelt zich thuis 
Uw thuis is heilig en u gaat niet over één 
nacht ijs als u de beslissing neemt om te 
verhuizen. U wilt immers blijven genieten 
van het mooie dat het leven te bieden 
heeft: vrijheid en privacy hebben, in een 
aangename omgeving wonen en zelf keuzes 
maken. Wie bij ons woont, kan daarop 
rekenen. U richt uw kamer in naar eigen 
smaak en ontvangt uw bezoekers wanneer u 
dat zelf wilt. 

Helemaal op uw gemak in uw serviceflat
Komt u in een van onze serviceflats wonen, 
dan kiest u het dienstenpakket dat het 
beste beantwoordt aan uw voorkeuren en 
persoonlijke noden. Zo hebben we een 
pakket waarbij u niet hoeft te koken of te 
poetsen. Hebt u dagelijkse ondersteuning 
of medische zorg nodig? Dan doet u een 
beroep op ons thuiszorgteam. Tot slot 
bieden we ook een all-inclusivepakket aan 
waarmee u van al onze diensten geniet.

Praktisch

Faciliteiten
Bar 
Oproepsysteem
Restaurant
Terras
Toegankelijk voor 
rolstoelgebruiker
Tuin
Wifi hotspot
Rokersruimte
Tv-ruimte
Snoezelruimte
Beveiliging 

Zorgaanbod
Ergotherapie
Kinesitherapie
Verpleging 
Verzorging 
Dementie
Alzheimer 
Parkinson
Semi-valide
Valide 
Invalide  

Omgeving
Centrum
Parking
Openbaar vervoer nabij
Winkels op 
wandelafstand 
Groene omgeving 

Type verblijf
Permanent wonen

Dienstverlening
Animatie
Kapper
Klusjesdienst
Schoonheidsspecialiste
Manicure 
Pedicure
Misdienst 
Nachtpermanentie
Wasserij
Strijkdienst
Woonassistentie (in de 
assistentiewoningen)

Type woningen
Eenpersoonskamer
Tweepersoonskamer

Bereikbaarheid
Op een boogscheut van 
het centrum van Hasselt 
en vlakbij belangrijke 
invalswegen zoals de ring 
en de E314, is Gaerveld 
vlot bereikbaar voor 
bezoekers.

> Meer informatie? www.armonea.be/gaerveld 

Onze troeven
• Keuze uit verschillende zorgpakketten 

voor de bewoners van de 
assistentiewoningen

• Professioneel en vriendelijk 
zorgpersoneel 

• Respect voor privacy en persoonlijke 
voorkeuren 

• Eigentijdse en ruime kamers, zelf in te 
richten naar eigen smaak
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