
Assistentiewoningen
Kontich-Waarloos

Hier kom je thuis.



’t Hof van Waerloos is een uniek woonproject 
van assistentiewoningen, waar je zorgeloos naast 

leeftijdsgenoten kan wonen en genieten van rust in 
een prachtige omgeving. 

De moderne appartementen en hun omgeving zijn 
volledig aangepast aan uw noden en zijn van alles 
voorzien zodat je nooit iets te kort komt. Bij ons 
gaat het niet enkel om de medische bijstand en 

comfortabel genieten van het leven, maar staat ook 
het gezellig samenzijn centraal.

Hier kom je thuis.



Extra diensten: poets- 
hulp, klusjesdienst, 
linnenservice, bood-
schappendienst, etc.

Behulpzame & 
geëngageerde 
eigenaars altijd vlakbij

CM woonassistent
ter plaatse

Medische bijstand  
24/7

De appartementen in ’t Hof van Waerloos zijn 
voorzien van alle nodige aanpassingen, zodat 
de bewoners zorgeloos en zelfstandig kunnen 
wonen.

Zorgeloos wonen

Ik heb het me  
niet beklaagd. 
Van de eerste dag 
was ik het hier gewoon.

Hugo
55 jaar gehuwd met Angèle



In ‘t Hof van Waerloos voelt iedereen zich thuis. Er 
is voldoende ruimte om op jezelf te zijn, maar je hebt 
ook de mogelijkheid om tijd door te brengen met je 
medebewoners. Regelmatig worden er activiteiten 
gepland voor én door bewoners.  

Binnen een hechte  
gemeenschap

Activiteiten voor & 
door bewoners

Gemeenschappelijke 
ruimte voorzien van  

toog en keuken

Lees- en tv-hoekStijlvolle lounge

Vroeger kwam ik niet buiten, ik was een 
huismus - ik ben hier open gebloeid.
Clothilde, 60 jaar gehuwd met Jef



Ruime private parking  
en fietsenstalling

Vlakbij de bakker, 
krantenwinkel, 
taverne, kapper & 
schoonheidssalon, 
restaurant, bushalte,... 

Groene binnentuinOase van rust

’t Hof van Waerloos is niet enkel een 
gemeenschap op zich, maar is deel van het 
gezellige dorpscentrum. Geniet van je rust, met 
zicht op onze groene oase. 
Centraal in de dorpskern, overal dichtbij.

Prachtige omgeving

Het beviel me:
de ligging, de bomen, 
en héél rustig.

Josée
82 jaar, weduwe



De stijlvolle woningen zijn niet enkel aangepast aan 
je zorg-noden, maar zijn ook prachtig ontworpen 
en ingericht. Je hebt de keuze tussen een 1- of 
2-slaapkamer appartement. 

Ruime & moderne 
appartementen

Optimale lichtinval  
met grote raampartijen

Uitgebreide domotica

Moderne inrichting

ZO- of ZW-georiënteerd 
privé terras 

Laag E- en K-peil

1-Slaapkamer 
appartement

2-Slaapkamer 
appartement



Je hebt de keuze om de woning te huren of te kopen. Je kan er 
meteen in trekken of je kan nu al kopen voor later, en zonder 
zorgen aan je toekomst denken. 

Een assistentiewoning kan doorverhuurd worden. Als 
investering zijn assistentiewoningen immers zeer stabiel en 
voordelig. 

‘t Hof van Waerloos beschikt over een ruim aanbod aan 
huurwoningen van de eigenaars. Voortijdig gedwongen 
verhuizen is bij ons niet aan de orde.

Huren of kopen



‘t Hof van Waerloos bevindt zich in deze prachtige  
deelgemeente van Kontich, centraal gelegen tussen 

Mechelen en Antwerpen.

Het is een gezellig landelijk dorpje met een actieve 
sociale gemeenschap. Het bruisende dorp wordt 

doorkruist door een natuurgebied. 
 

Waarloos heeft voor ieder wat wils.

Waarloos

Antwerpen

Mechelen



Contacteer ons voor 
je persoonlijke rondleiding.

Hier kom je thuis.

Sophie: +32 (0)484 40 69 65

Jan: +32 (0)478 38 03 19

contact@thofvanwaerloos.be

www.thofvanwaerloos.be
facebook.com/thofvanwaerloos


