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Serviceflats - Residentie Prinses Astrid

Residentie  
Prinses Astrid

Onze vernieuwde 
serviceflats in de 
residentie ‘Prinses Astrid’ 
zijn bedoeld voor wie 
65-plus is en stijlvol en 
zelfstandig wil blijven 
wonen. 



Onze flats
Onze serviceflats zijn niet gemeubelde 
flats van 55 m2, geschikt voor 1 à 2 
personen. De flats bestaan uit een 
woonkamer met keuken, een aparte 
slaapkamer en badkamer met douche 
met klapstoeltje, lavabo, wc voorzien 
van opstaanhulp, aansluiting voor 
wasmachine en droogkast en een 
aparte berging.

Kook je graag zelf, dan kan dat in de 
ingerichte keuken met frigo, wasbak 
en verschillende opbergplaatsen. In de 
berging is er ruimte om eventueel een 
diepvries of een microgolfoventje te 
plaatsen.

Al de gemeenschappelijke ruimtes, 
gang, lift, tuin en publiek sanitair 
worden onderhouden door onze eigen 
diensten en zijn inclusief de dagprijs.
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Onze troeven
 
• flats zijn 55 m2:

  - woonkamer
  - keuken 
  - slaapkamer
  - badkamer
  - berging
  - individuele electriciteits-  

en gasmeter
• parking voor de wagen
• beveiligde fietsparking
• gratis wifi in de cafetaria 
• gemeenschappelijke afvalruimte
• lift
• 24u/24u noodoproepsysteem  

in elke flat
• Inwonende conciërge, die van 17u tot 

9u te bereiken is via een alarmknop
• mogelijkheid om te wassen en  

te drogen tegen betaling
• boodschappenhulp op vrijdag  

om de 2 weken 
• 26,11 euro/dag
• éénmalige betaling per jaar voor 

aftakking van het water



Buiten 
Bij heerlijk weer kan je genieten van 
ons terras of je maakt een wandeling 
in de voor iedereen toegankelijke tuin. 

Speel je liever een spelletje petanque 
met een drankje erbij, ook dat kan je 
op verschillende plaatsen in onze mooi 
onderhouden tuin.

Ontspanning
Op regelmatige basis gaan er tal van 
activiteiten door in het diensten- 
centrum, zoals:
• taallessen
• bingo
• schilderen
• yoga
• dans
• georganiseerde uitstap
• ...
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Locatie
Je vindt de recent gerenoveerde 
serviceflats, op 3 km van het centrum 
van Lubbeek, 7 km van het centrum 
van Leuven, 4 km van het winkelcen-
trum van het hageland ‘het Gouden 
Kruispunt’. Een bushalte voor de deur, 
winkelgelegenheid, apotheek, kerk 
Sint-Bernardus en woonzorgcentrum 
Sint-Dominicus op wandelafstand.

De serviceflats bevinden zich in het 
Lokaal Dienstencentrum ‘De Sleutel’.
Naast het restaurant waar je op 
weekdagen van 9u tot 16u30 terecht 
kan voor een koffie, een pintje of een 
lunch, kan je er dagelijks soep of een 
uitgebreid menu bestellen.



Bezoekje ter plaatse 
Wil je graag ter plaatse een kijkje nemen? Breng een coronaproof bezoek aan een 
van onze flats in Residentie Prinses Astrid in Lubbeek. Zo kan je ter plaatse de 
sfeer opsnuiven en een duidelijk beeld krijgen van hoe jouw serviceflat eruit kan 
zien.

Maak telefonisch of via mail een afspraak op 016 62 91 40
ldcdesleutel@ocmwlubbeek.be
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