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geachte mevrouw
geachte heer
geachte familie

wij heten u van harte welkom!

uw kinderen zijn het huis uit? uw woning wordt te groot voor u? u kijkt op tegen het onderhoud 
van uw huis of tuin? u wil meer tijd maken voor wat echt belangrijk is voor u? u hebt af en toe wat 
hulp of verzorging nodig en wenst uw familie niet te belasten? u wenst dichter bij uw familie te 
wonen? u bent op zoek naar een uitstekende investering? elisa-Park biedt u de perfecte oplossing 
aan. hier vindt u een nieuwe woning die perfect aansluit bij uw leven vandaag: met veel comfort, 
aandacht voor veiligheid, uitgebreide extra diensten en een aangename sociale omgeving. 
Met deze brochure willen wij u wegwijs maken. u vindt er informatie over verschillende aspecten 
van onze assistentiewoningen. Zo hopen we tegemoet te komen aan de vragen die u hebt. 
door de realisatie van assistentiewoningen wensen wij  aan zelfstandig functionerende senioren een 
kwalitatief hoogstaand aanbod van beschermde huisvesting te bieden. dit binnen een aangepaste 
structuur met facultatieve dienstverlening, waarbij de “ hulp op maat” gedachte centraal staat. 
de vroegere serviceflats, nu assistentiewoningen genaamd, wekken bij velen nog steeds een 
verkeerde associatie op. u hoeft niet per se zorgbehoevend te zijn om hier te verblijven. wonen 
in een assistentiewoning  van elisapark is kiezen voor durven genieten van welverdiende luxe 
en comfort. Al uw praktische lasten rond huishouden en administratie worden weggenomen 
zodat u optimaal kan genieten van het leven. dit alles in een bruisende omgeving, waar u zelf het 
evenwicht tussen privacy en sociaal contact, tussen zelfstandigheid en zorg bepaalt.
door ons aanbod streven wij een zorgeloos wonen à la carte na waarbij de zelfredzaamheid van 
de bewoners en de mantelzorg ondersteund worden. de bewoners kunnen een nieuwe vorm 
van gemeenschap, met veel sociale contacten, ervaren, met de bedoeling dat zij langer van de 
thuissituatie kunnen  genieten. dit alles geïntegreerd in een mooie omgeving waarbij u kan 
genieten van rust en u toch heel kort bij het centrum van halle kan wonen.

elisa-Park team
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elisa-Park in de stad halle

elisa-Park is gelegen in een rustige bovenwijk 
van de Vlaams-brabantse stad halle.
deze levendige en pittoreske stad situeert zich 
op amper 15 km ten zuiden van brussel. halle 
is onder andere gekend zowel door de Villa 
servais als zijn hallerbos.

halle is omsloten door de e19 (ro) en de e429 
wat een vlotte bereikbaarheid met de wagen 
garandeert. 
het station van halle biedt tijdens de piekuren 
rechtstreekse verbindingen naar de brusselse 
stations aan om de 5 à 10 minuten.  ook met de 
bus is “elisa-Park” perfect bereikbaar.
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Ligging

H

Koninging Elisabethlaan, 1500 Halle

Halle 
Centrum

Hallerbos

Met de wagen

Vanop de ring rond Brussel RO
- Afrit 21
 
 

-Neem richting (rechts aanhouden)

-na 1.78 km op het einde sla rechtsaf (Sint-
 Rochusstraat)
-na 130 m sla linksaf (Prinses Paolalaan)
-na 100 m sla linksaf (Koningin Elisabethlaan)
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Met de trein

Verlaat het station in de richting van de Sint-
Rochusstraat
-na 130 m sla rechtsaf (Prinses Paolalaan)
-na 100 m sla linksaf (Koningin Elisabethlaan)

Met de bus (rechtover treinstation)

Verlaat het busstation in de richting van de 
Sint-Rochusstraat
-na 130 m sla rechtsaf (Prinses Paolalaan)
-na 100 m sla linksaf (Koningin Elisabethlaan)

Doornik Elisa-Park
K. Elisabethlaan
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Residentie Asteria

uw Assistentiewoning 

• leefruimte met veel licht

• ingebouwde keuken met elektrisch 
   kookvuur, koelkast en vaatwasser

• aansluitingen voor telefonie, tv 
   en internet

• Persoonlijk alarmsysteem 

• 1 of 2 slaaPkamers

• badkamer met inlooPdouche en 
   antisliPvloer

• leefterras

• rolstoeltoegankelijke lift

• centrale verwarming oP gas

• aParte warmtewisselaar, 
   watermeter en elektriciteitsmeter

de resIdentIe 

de residentie telt 41 individuele assistentie-
woningen voor zelfstandig wonende ouderen. 
de woongelegenheden vormen één geheel met 
een aantal lokalen waar gemeenschappelijke 
diensten worden georganiseerd waarop de 
bewoners vrijblijvend beroep kunnen doen. 
het gebouw is geïntegreerd in het totale project 
elisa-park en is centraal gelegen vlakbij het 
centrum van halle en het station. Anderzijds is 
er ook een oase van rust voorzien binnen een 
groene omgeving die zich leent tot het rustig 
genieten op een bankje in het park of het maken 
van een wandeling. 

de unieke combinatie van architectuur, stedelijk 
wonen, een groene en rustige omgeving binnen 
de bloeiende stad halle garanderen u de 
gewenste levenskwaliteit.
de architecten zijn er in geslaagd om met dit 
woonproject een echte parel neer te zetten: 
de hedendaagse vormgeving van het 
gebouw en de doordachte indeling van de 
assistentiewoningen maken van elisa-Park een 
juweeltje. door kwalitatieve materiaalkeuze, 
strenge eisen qua akoestiek (nieuwe norm) en 
de uitzonderlijke energieprestaties garanderen 
wij een ultiem leefcomfort. 

de unieke combinatie van architectuur, stedelijk wonen, een groene en rustige omgeving binnen de bloeiende stad halle!
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uw assistentiewoning

de flats zijn luxueus afgewerkt met aandacht 
voor detail. Ze zijn aangepast aan de behoeften 
van senioren. deze unieke residentie straalt 
een zeer mooie tijdloze klasse uit en heeft een 
prachtig uitzicht aan het stadspark. 
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uw comfort

Met oog voor elk detail heeft het elisa-Park 
team zijn uitstekende reputatie nog maar eens 
bevestigd.  Kwalitatieve materialen en aandacht 
voor veiligheid , akoestiek en energieprestaties 
staan hoog in ons vaandel.
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uw nieuwe thuis

dankzij de prachtige gemeenschappelijke ruimte op het gelijkvloers 
willen wij residenten de mogelijkheid bieden om makkelijk in contact 
te komen met elkaar. ook hier is het rustig genieten met een prachtig 
zicht op groen. de grote glasramen maken de ruimte zeer licht en heel 
aangenaam om te vertoeven. 

de gemeenschappelijke ruimte op het gelijkvloers verwelkomt u voor 
een ontmoeting met andere bewoners, een gezellig familiemoment of 
één van de wekelijkse, vrijblijvende activiteiten.   



Infobrochure AssIstentIewonIngen resIdentIe AsterIA P9

Alles vlakbij- rustig in stijl- ruimtelijk groen.

dat is het concept van elisa-Park. 

VooR eigen 
comfoRt 
of ALs 
inVesteRing!

een uitstekende investering
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Kwaliteit 

de unieke combinatie van architectuur, 
stedelijk wonen, een groene en rustige 
omgeving binnen de bloeiende stad halle 
garanderen u de gewenste levenskwaliteit. 
de architecten zijn er in geslaagd om met dit 
woonproject een echte parel neer te zetten:  
de hedendaagse vormgeving van het 
gebouw en de doordachte indeling van de 
assistentiewoningen maken van elisa-Park een 
juweeltje. door kwalitatieve materiaalkeuze, 
strenge eisen qua akoestiek (nieuwe norm) en 
de uitzonderlijke energieprestaties garanderen 
wij een ultiem leefcomfort.

een uitstekende investering

soLVAbeL en gRoeiend 
huuRPubLieK 

onze maatschappij verandert. de demo-
grafische prognoses zijn indrukwekkend. 

tegen 2050 zijn er 800.000 extra 65- 
plussers en 300.000 extra 85-plussers. 
28% van de bevolking is ouder dan 65, 
tegenover 18% vandaag.

daarvoor zijn 300.000 extra 
woongelegenheden nodig, met een 
specifieke infra structuur. bovendien zijn 
senioren zeer solvabele en zorgzame 
huurders. 

de ideale liging 

Met zijn schitterende ligging is elisa-Park bovendien een zekere financiële belegging naar                 
de toekomst toe. Alle troeven van elisa-Park maken van het project een uitstekende investering,          
niet alleen voor 65-plussers, maar ook voor jongere mensen die vooruitziend zijn, of simpelweg 
zoeken naar een betrouwbare belegging.
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een uitstekende investering

Laag investeringsrisico

door de toenemende vergrijzing 
stijgt de vraag naar vastgoed voor 
senioren voortdurend. daarbij 
komt een verlaagd btw-tarief voor 
erkende assistentiewoningen (12%) 
en een vrijstelling van onroerende 
voorheffing, wat van investeren 
in elisa-Park een uitstekende 
opportuniteit maakt.

fiscale voordelen

de assistentiewoningen van elisa-Park  beantwoorden aan de noden van 
onze samenleving door erkende assistentiewoningen te bouwen, conform 
de strenge wettelijke normen. deze erkenning is het kwaliteitslabel 
van gewaarborgde zorg- en dienstverlening en een transparante en 
verantwoorde prijszetting. dankzij de zeer interessante voorwaarden 
zijn erkende assistentiewoningen dé investering voor de belegger. 
het verlaagd btw-tarief van 21% naar 12% levert u snel enkele 
tienduizenden euro’s op. met de jaarlijkse vrijstelling van onroerende 
voorheffing stijgt uw rendement aanzienlijk. 

een zekere investering

de dag van vandaag is vastgoed de 
verstandigste investering. de lage rente, 
het aantrekkelijk rendement en uw tastbare 
bescherming tegen inflatie maken van vastgoed 
een veilige en waardevaste investering.                                                                   
de verhuurzekerheid door de stijgende vraag 
naar assistentiewoningen en de kans op 
meerwaarderealisatie maakt van beleggen in 
assistentiewoningen de betere en verstandige 
investering. u kiest als eigenaar op elk moment 
wanneer u uw eigen woonst wenst te betrekken.
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binnen elisa-Park heeft de residentie met serviceflats 
een aanbod van 41 serviceflats. 

• het gelijkvloers : 8 serviceflats met 1 slaapkamer. 
 oppervlakte tussen 55,7 m² en 70,9  m²

• eerste verdiep : 12 serviceflat waarvan 10 met 1 slaapkamer 
 en 2 met 2 slaapkamers. oppervlakte tussen 55,7 m² en 86,8m²

• tweede verdiep : 12 serviceflats waarvan 10 met 1 slaapkamer 
 en 2 met 2 slaapkamers. oppervlakte tussen 55,7 m² en 86,8 m²

• derde verdiep : 9 serviceflats met 1 slaapkamer. 
 oppervlakte tussen 55,4m² en 73m²

Alle serviceflats beschikken over een mooi terras.

de plannen per serviceflat kan u downloaden via onze website 
www.elisa-park.be of kunnen u op vraag bezorgd worden. 

het aanbod
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de bewoners

de assistentiewoningen zijn beschikbaar voor 
65-plussers. In geval van opname van een 
koppel, dient 1 van beide de leeftijdsgrens van 
65 jaar bereikt te hebben. 
Zowel voor de zelfstandige als zorgbehoevende 
bewoner bieden onze assistentiewoningen een 
beschermde woonomgeving met facultatieve 
dienstverlening. 

service tot uw dienst.
wanneer u op een bepaald moment hulp wenst 
of zorg nodig hebt, dan is die bij de hand. 

Krijgt u graag hulp bij het huishouden of de 
schoonmaak? dan is er de huishoudhulp of 
poetsdienst. 

Als u behoefte hebt aan verzorging dan is 
verpleegkundige hulp beschikbaar.  Voor kleine 
of grote klusjes kan u eveneens bij ons terecht. 

dankzij het persoonlijk alarmsysteem staat u 
dag en nacht in verbinding met hulp wanneer u 
die nodig hebt. 

Veilig en comfortabel wonen. 
In een assistentiewoningen woont u veilig 
en comfortabel. u vindt er alles wat u nodig 
heeft. u doet het liefst alles zelf? In een 
assistentiewoningen leeft u zelfstandig maar is 
zorg vlakbij, indien u dit wenst.

omringd met leeftijdsgenoten.
u woont met andere senioren als buren. u bent 
dus omringd met leeftijdsgenoten. 

de bewoners
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de dienstverlening

de dienstverlening ondersteunt en begeleidt 
u als bewoner met een kwalitatieve zorg-en 
dienstverlening perfect aangepast aan uw 
noden en wensen. de residentie wordt beheerd 
vanuit de visie “levensbestendig wonen” en 
realiseert dit door een uitgebreide service op 
vlak van wonen, lifestyle, dienstverlening en 
zorg op maat.
Zowel in-als extern staat er personeel ter 
beschikking dat een antwoord biedt op uw 
vragen. Ingeval van nood kan u dag en nacht 
beroep doen op mensen die u bijstaan, zodanig 
dat u “beschermd” woont. 

de dienstverlening

intern

• 24/24 permanentie met crisis- en overbruggingszorg 
door een inwonende home service manager.

• tijdens 2 voormiddagen is er een woon-adviseur 
aanwezig in het serviceflatgebouw zelf.

•  u kan vrijblijvend beroep doen op een bijkomende 
dienstverlening zoals poetshulp, strijkdienst warme 

maaltijden, boodschappen onder begeleiding, wasdienst, 
herstellingsdienst, …

• elke flat is uitgerust  met een oproepsysteem 
waardoor de bewoners via een spreek- en luisterverbinding 
in contact komen met de centrale die iemand verwittigt in 
geval van nood. dit systeem is dag en nacht werkzaam.

extern
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bAsis dienstVeRLening fAcuLtAtieVe dienstVeRLening

In de assistentiewoning woont u in een 
beschermde omgeving die aangepast is aan de 
noden van ouderen. een schoonmaakdienst staat 
in om de gemeenschappelijke ruimtes schoon te 
maken. 

u kan beroep doen op het dienstenplatvorm 
waarbij u beschikt over de nodige software 
op tablet & pc met toegang tot alle diensten, 
boodschappen, raadplegingen, …

de algemene dienstverlening zorgt daarnaast nog voor : 

• onthaal, kranten, dagbladen
• tV, internet, wifi in gemeenschappelijke ruimten
• onderhoud en reiniging van de gemeenschappelijke ruimten
• Verwarming en verlichting in de gemeenschappelijke ruimten
• Plaatsbeschrijving van de flat bij in- en uittreding
• toegangscontrole
• Administratieve begeleiding bij verhuis
• crisisopvang bij noodsituaties
• 1 maal per week evenementen, activiteiten& life style

naast de diensten die in de basisdienstverlening  
zijn inbegrepen, kan van volgende diensten 
gebruik gemaakt worden : 

• Maaltijdservice op de flat
• bereiden van maaltijd op uw flat met uw ingrediënten
• dagelijks klein onderhoud in de flat: badkamer, 
 opmaak bed, aanrecht afruimen, afval verwijderen
• Postbedeling op de flat

• boodschappendienst : zelf boodschappen doen in supermarkt met 
 de hulp van een medewerker of doorgeven van boodschappenlijst 
 aan de onthaalbalie. de boodschappen worden op uw flat geleverd. 
• bedlinnen verschonen
• dagelijkse bed opmaak
• strijkdienst
• Poetsdienst
• Kapper
• Medische pedicure
• Kinesist
• Apotheek 
• dienst thuisverpleging met verpleegkundigen en zorgkundigen
• Kleine klusjes

de diensten 

wij hoPen dAt de Assistentiewoning VooR u een nieuwe thuis mAg zijn, wAAR u zich weLKom VoeLt. 
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elisa-Park contact

wenst u een afspraak voor meer informatie, een gesprek of 
een bezoek ter plaatse, contacteer onze vastgoedadviseurs.

0473 33 33 01 - 0473 33 33 11

info@elisa-park.be - www.elisa-park.be


