
Naam:

Voornaam:

Straat:

Nr: 

Postcode:

Email:

Tel:

huren

kopen

Bus:

/

Gemeente:

Met je gegevens kunnen we je informeren over het project:Contacteer mij voor 

een infosessie:

een thuis bouwen in

BrassChaaT

Tijd om te genieten

Zorgeloos, levenslang wonen
In Prins Kavelhof kies je voor levenslang wonen. Je kan er gezond, veilig en zelfstandig oud 
worden. Je eigen contacten en optionele diensten zijn continu beschikbaar, zodat je altijd 
iemand om je heen hebt wanneer jij het wil. 

Eigentijdse, degelijke appartementen in een gezellige buurt 
Bovendien woon je in een gezellige, groene buurt, met het centrum van het bruisende 
Brasschaat op wandelafstand. Actief oud worden kan zo heel gemakkelijk. De degelijke en 
luxueuze 1 of 2 slaapkamerappartementen zijn eigentijds én volledig aangepast aan je 
persoonlijke noden. Daarbovenop geniet je van een 100% voltooiingswaarborg.

ik heB inTeresse* in een assisTenTiewoning Bij prins kavelhof

* Je kan je interesse ook op www.prinskavelhof.be/contact te kennen geven.

Wonen in Assistentiewoningen Keyhof: 

ruimte voor kwaliteitsvol leven

Ik wil graag meer weten over Assistentiewoningen Keyhof*

 16/09 om 10u

 16/09 om 13u

 16/09 om 15u
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Ik wil graag deelnemen aan 
de infosessie van

* Je kan je ook inschrijven via www.assistentiewoningenkeyhof.be

Een warme thuis voor de actieve 
senior die van het leven geniet en 

autonoom wil wonen met

• al het comfort dat je gewoon bent

• een veilig en gerust gevoel 

• dienstverlening op maat

• zekerheid over je latere zorgtraject 

• het groene Dijleland in je achtertuin

• nog te realiseren nieuwbouwproject

Wij zullen aanwezig zijn met 

......... personen

Met je gegevens kunnen we je informeren over het project:

Naam:   .....................................................................

Voornaam:  .....................................................................

Straat:   .....................................................................

Nr:   ................. Bus:..........

Postcode  ................. Gemeente:.............................

Email:   .....................................................................

Tel:   .....................................................................



prins kavelhof 
een thuis bouwen in Brasschaatwww.prinskavelhof.be

Prins Kavelhof 

erkende
 assistentiewoningen

•	zorgeloos levenslang wonen
•	gezond,	veilig	en	zelfstandig	oud	worden
•	contacten	en	diensten	continu	beschikbaar	

•	toplocatie
•	centrum	Brasschaat
•	groene	omgeving
•	betaalbaar	met	luxueuze	afwerking

infosessies

Van Roey Vastgoed nv
Assistentiewoningen Keyhof
DA 853-426-2
2310 Rijkevorsel

Assistentiewoningen 
Keyhof

Weldra in verkoop! 
Interesse? Schrijf je nu in voor een infosessie.

Schrijf je nu in voor 
een infosessie op 
16 september!

Locatie
Stroobantsstraat 75
3040 Huldenberg

Een samenwerking tussen

Informatie & verkoop

@
03 340 18 70

info@vanroeyvastgoed.pro

www.assistentiewoningenkeyhof.be


