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Woon- en zorgcentrum (rusthuis)

woon- en zorgcentrum (rusthuis)
Het OCMW beschikt zelf niet over een woonzorgcentrum. Indien je jezelf wenst in te schrijven
voor een opname of je wenst meer informatie, dan kan je rechtstreeks contact opnemen met een
woonzorgcentrum naar keuze.
Bij inschrijving in een woonzorgcentrum vragen de meeste centra om een
bevoegdheidsverklaring af te leveren, dit is om te garanderen dat de kosten van het verblijf
betaald worden. Om deze inschrijving verder in orde te maken zal de seniorendienst een sociaal
onderzoek doen. Hierbij wordt er naar al uw middelen gekeken en de afweging gemaakt of u al
dan niet voldoende inkomsten heeft om de maandelijkse factuur van het woonzorgcentrum te
kunnen voldoen.
Het OCMW van uw laatste woonplaats is bevoegd om deze bevoegdheidsverklaring af te
leveren, gelieve een afspraak te maken met een maatschappelijk werker van de seniorendienst:
011 / 89 12 12.
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Seniorendienst
Don Boscostraat 8
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