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Het serviceflatcomplex ’t Zand omvat 36 woongelegenheden voor 

ouderen (alleenstaand of koppels). In het gebouw zijn 24 flats met 

1 slaapkamer en 12 flats met 2 slaapkamers.   

Vanuit ’t Zand kan je beroep doen op een aantal facultatieve diensten 

welke de zorg in de thuissituatie voor de oudere(n) vergemakkelijken. 

Het serviceflatcomplex ’t Zand onderhoudt een nauwe samenwerking 

met Lokaal Dienstencentrum De Lindeboom. 

 

Wie kan gebruik maken van een serviceflat? 

 

Ouderen die hun kandidatuur willen stellen, dienen in 2014 de leeftijd 

van 68 jaar te hebben. Deze leeftijdgrens wordt jaarlijks opgetrokken, 

zodat de minimumleeftijd in 2016 70 jaar is. Bij aanvraag voor een 

koppel dient één van beiden de leeftijdgrens bereikt te hebben. 

Daarnaast dient de oudere voldoende zelfredzaam te zijn. Deze score 

kan in kaart gebracht worden via de KATZ-schaal, welke ingevuld 

wordt door een verpleegkundige of een huisarts. 



 

Wat bedraagt en omvat de kostprijs van een serviceflat? 

 

In serviceflatcomplex ’t Zand wordt gewerkt met een dagprijs. Deze 

prijs bedraagt € 24,49 voor een flat met 1 slaapkamer en € 27,74 voor 

een flat met 2 slaapkamers. 

 

In deze dagprijs is het volgende inbegrepen: 

- gebruik van de flat 

- onderhoud, verwarming en verlichting van de 

gemeenschappelijke delen 

- verbruik van water 

- afvalverwerking 

- oproepsysteem voor verpleegkundige hulp (personenalarm) 

 

Wat is niet in deze dagprijs inbegrepen: 

- verbruik van elektriciteit 

- distributie en telefonie 

- medische, paramedische en farmaceutische kosten 

 

Hoe ziet een flat eruit? 

 

Een serviceflat is ongeveer 60 m² groot en kent volgende indeling: 

- een inkomhal,  

- living met open keuken,  

- een berging,  

- badkamer met toilet,  

- 1 of 2 slaapkamers (2
e
 slaapkamer is ongeveer 10 m² groot), 

- een terras.  



 

Enkele aandachtspunten… 

 

- de flat wordt verhuurd voor onbepaalde duur 

- de flat mag naar eigen smaak ingericht worden 

- je mag vrij bezoek ontvangen 

- huisdieren zijn niet toegelaten 

- je bent vrij in keuze van huisarts en andere hulpverleners 

- je staat zelf in voor het onderhoud van de flat. Vanuit het Lokaal 

Dienstencentrum De Lindeboom kan bemiddeld worden met 

thuiszorgdiensten 

- als bewoner maak je deel uit van de bewonersraad 

- de opzeggingsperiode bedraagt 30 dagen, maar kan in onderling 

overleg ingekort worden 

- bij overlijden loopt het huurcontract af en wordt gevraagd de flat 

binnen de 8 dagen te ontruimen 

- klachtenregistratie en -verwerking verloopt via dagelijks 

verantwoordelijke, klachtenregister of ideeënbus 

 

Zich kandidaat stellen? 

 

Als je je kandidaat stelt voor een flat in het complex ’t Zand kom je op 

een chronologische wachtlijst terecht. Volgende voorrangsregels 

worden gebruikt om kandidaten onder te verdelen op de wachtlijst: 

 

- groep 1: 

Personen die 10 jaar of langer staan in geschreven in het 

bevolkingsregister van Brecht. 

 



 

 

- groep 2: 

Personen die de laatste 30 jaar, ten minste 10 jaar stonden 

ingeschreven in het bevolkingsregister van Brecht. 

 

- groep 3: 

Personen waarvan één van de kinderen minstens 10 jaar is 

ingeschreven in het bevolkingsregister van Brecht. 

 

- groep 4: 

Alle personen die niet kunnen worden ondergebracht in de 

voorgaande groepen. 

 

Als je reeds in een erkend serviceflatcomplex verblijft, kan je je geen 

kandidaat stellen voor een serviceflat in ’t Zand. 

 

Contactgegevens… 

 

Voor meer informatie over de flats of om zich kandidaat te stellen, kan 

je steeds terecht bij Liesbeth Van Menxel op het nummer  

03 667 14 00 of liesbethvanmenxel@ocmwbrecht.be.  

Het is ook mogelijk langs te komen in Lokaal Dienstencentrum De 

Lindeboom aan de Kerklei 18 A te Sint-Job-in-‘t-Goor. 
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