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Residentie Kasselrij is een nieuwbouwproject van 
vastgoed- en zorgspecialist Senior Homes aan het 
Bekaertplein, tussen de Beukenhofstraat en Vichteplaats 
te Vichte, midden in het dorpscentrum. In de residentie 
zijn er 74 ruime, lichtrijke assistentiewoningen 
waar u als 65-plusser zorgeloos geniet van het leven. 
Senior Homes combineert er namelijk het beste 
van twee werelden: volledig zelfstandig wonen wordt 
er aangevuld met uitgebreide ondersteuning waar 
nodig. Iedereen in Residentie Kasselrij woont 100% 

zelfstandig, maar kan op elk moment hulp inschakelen. 
Dankzij de waaier aan zorg- en comfortdiensten 
stelt u uzelf en uw toekomst veilig. Zorgeloos door het 
leven, alleen of met uw partner? Welkom in Residentie 
Kasselrij.

RESIDENTIE KASSELRIJ

Residentie Kasselrij,  
echt iets voor u

• U bent op zoek naar een ruime 
woning die aangepast is aan uw 
(toekomstige) noden.

• U hecht veel belang aan uw 
privacy, maar heeft ook graag wat 
gezelschap.

• U wilt graag rekenen op 
ondersteunende zorg. Vandaag, 
morgen of in de verdere toekomst.

• U heeft wel graag wat extra luxe zoals 
een schoonheids- en kapsalon, een 
wellness, en een fitnessruimte.

• U streeft naar een actieve oude 
dag met leuke uitstapjes en (sport)
activiteiten op maat.

RESIDENTIE KASSELRIJ,  UW NIEUWE THUIS 

Welkom thuis  
in Residentie Kasselrij
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RESIDENTIE KASSELRIJ

Onze woningen, uw thuis

• Een ruime oppervlakte tussen 54 en 86 m2

• Living met open keuken
• 1 of 2 slaapkamers met berging
• Rolstoelvriendelijke badkamer met douchestoel
• Privéterras of tuintje
• Kelderberging
• Ondergrondse parking

Als gevestigde waarde en marktleider in Oost- en West-
Vlaanderen kan Senior Homes verder gaan dan de 

wettelijke vereisten, zonder de prijzen de hoogte in te 
jagen. Zowel voor ontwerp als voor ontwikkeling en 
afwerking kiest Senior Homes ervoor om de woningen 
luxueuzer te maken dan wat verwacht wordt van een 
erkende assistentiewoning. Op die manier maakt Senior 
Homes er volwaardige appartementen voor het leven 
van.

DE ERKENDE ASSISTENTIEWONINGEN VAN SENIOR HOMES 

Woningen op maat van uw leven

Residentie Kasselrij 
houdt het veilig,  
huiselijk en comfortabel

Het zit ‘m in de details

Enkel het beste is goed genoeg voor 
onze bewoners, en dat ziet u. Zo hebben 
alle appartementen een prachtige eiken 
parket in de leefruimte en een tegelvloer 
in de keuken. In de badkamer wordt dan 
weer steevast gekozen voor een veilige 
antisliptegel. De keuken is uitgerust  
met alle nodige toestellen, voldoende  
bergruimte en een composiet werkblad.  
Elk appartement is eveneens voorzien van 
een kwaliteitsvol airconditioning systeem.  
Al deze extra’s zijn voorzien zonder 
meerprijs, noch voor huurders,  
noch voor kopers.

• 24/24 medische permanentie,  
zo zijn u en uw familie altijd zeker

• 6/7 aanwezige woonassistent voor de organisatie  
van al uw diensten en zorgen

• Gebruiksvriendelijke domotica, inbegrepen in de prijs
• Zelf ontwikkeld innovatief noodoproepsysteem
• Officiële erkenning door het Vlaams Agentschap Zorg 

& Gezondheid



8 9

Hartje Vichte  
als ideale uitvalsbasis
Residentie Kasselrij ligt in een rustige, groene omgeving te midden van het dorpscentrum van Vichte, tussen Kortrijk, 
Waregem en Oudenaarde. Een ideale ligging, want u vindt er niet enkel rust, maar ook heel wat faciliteiten in de nabije 
omgeving. Op slechts enkele minuten wandelen van uw nieuwe thuis vindt u supermarkten, eet- en drinkgelegenheden 
en recreatiemogelijkheden. De strategische locatie nabij belangrijke invalswegen zoals de N36 maakt het gemakkelijk 
voor vrienden en familie om langs te komen, maar ook om er zelf op uit te trekken.

DE LOCATIE

STATION

N36

Beukenhofstraat

E17

Bekaertplein 1-9
8570 Vichte

Meer informatie
Tel. 09 336 37 95 

E-mail info@seniorhomes.be

Web seniorhomes.be

BANK

POSTKANTOOR

SUPERMARKT

ETEN & DRINKEN

Wat een fijn leven heb ik hier! Ik heb hier elke dag wel iets te 
doen: workshops, bewegingsactiviteiten, wellnessmomentjes… 
En wil ik even tot rust komen? Dan heb ik een prachtig 
appartement om in te vertoeven.”

Annick (80) 
koos na het overlijden van haar man voor een erkende assistentiewoning van Senior Homes.



10 11

Onze waaier aan  
zorg- en comfortdiensten

MEDISCHE 

PERMANENTIE

Via het speciaal ontwikkeld 
noodoproepsysteem kunt 
u op elk moment medische 
hulp inroepen. Wij sturen 
in nood onmiddellijk een 
verpleegkundige langs en 
verwittigen de hulpdiensten  
en familie.

BOODSCHAPPENDIENST

Bent u niet zo goed ter been 
of heeft u geen zin om naar 
de winkel te gaan? Bestel 
uw boodschappen, brood 
of medicijnen dan via de 
woonassistent. Wij brengen 
uw bestelling met een 
glimlach bij u.

ALGEMENE 

PERMANENTIE

Wanneer de woonassistenten 
niet in de residentie zijn, zijn 
zij te allen tijde telefonisch 
bereikbaar.

WASSALON

Naast een eigen aansluiting 
voor een wasmachine, bevindt 
er zich op de kelderverdieping 
ook een volledig wassalon.

OVERBRUGGINGS- 

ASSISTENTIE

Wie na een crisissituatie 
extra zorg nodig heeft, kan 
dit door Senior Homes laten 
organiseren. Zo hoeft u zich 
enkel te focussen op herstel, 
onze professionals doen de 
rest!

ANIMATIE &  

EVENEMENTEN

Niets zo fijn als samen zijn! 
Daarom organiseren wij in 
Residentie Kasselrij elke 
week heel wat uitstapjes 
en evenementen waar u 
volledig vrijblijvend aan 
kan deelnemen. Amusement 
verzekerd!

ADMINISTRATIEVE  

ONDERSTEUNING

Heeft u hulp nodig bij uw 
belastingaangifte of aanvraag 
voor een tegemoetkoming? 
Ook daarvoor staan de 
woonassistenten paraat.

AFVALOPHALING

In de residentie is er een 
afvalruimte met containers. 
Zo hoeft u geen gemeentelijke 
vuilniszakken te kopen en 
loopt u geen risico dat u de 
ophaling mist.

WOONASSISTENTIE

De woonassistenten zijn het 
centrale aanspreekpunt voor 
bewoners en familie. Zij zijn 
6 dagen op 7 aanwezig in de 
residentie en coördineren alle 
zorg en diensten.

KAPPER, SCHOON-

HEIDSSPECIALIST &  

KINESIST

Natuurlijk wil u er opperbest 
uitzien en u ook zo voelen! 
Daarom is er in de residentie 
naast een praktijk voor 
kinesitherapie ook een kapper 
en een schoonheidsspecialist.

GEBRUIKERSRAAD

Uw mening telt. Kan er iets 
beter of heeft u een suggestie? 
Jaarlijks worden  
er 4 gebruikersraden 
georganiseerd waar u alles  
kan bespreken.

DE DIENSTEN

Senior Homes biedt elke bewoner een uitgebreid, verzorgd dienstenpakket 
aan. Naast de basisdienstverlening kan er ook een op maat gemaakt pakket 
uitgetekend worden op basis van de behoeften van de bewoner.

DE ZORGDIENSTEN DE COMFORTDIENSTEN
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EEN GEZONDE GEEST IN  EEN GEZOND L ICHAAM ECHT GENIETEN VAN HET LEVEN START THUIS

Mens sana in corpore sano, het is een eeuwenoude 
spreuk waar we bij Senior Homes 100% achterstaan. 
In Residentie Kasselrij zijn er dan ook heel 
wat ontspanningsmogelijkheden. Zoals in elke 
Senior Homes residentie is er ook in Vichte een 
wellnessruimte met alles erop en eraan. Een sauna, 
een infraroodmuur, een bubbelbad… In Residentie 
Kasselrij baadt u in luxe.

Ook de sportievelingen vinden in de residentie 
wel wat in hun gading. Zo worden er regelmatig 
bewegingsactiviteiten op maat georganiseerd en is 
er ook een volwaardige fitnessruimte met fietsen, 
loopbanden, etc. Lichaam en geest gezond houden? 
Kinderspel in Residentie Kasselrij.

In Residentie Kasselrij is het leven écht eenvoudig. 
Naast een eigen schoonheids- en kapsalon, waar 
u uzelf kan verwennen, is er ook een gezellige 
brasserie waar u heerlijk kan eten of samen met uw 
kleinkinderen kunt smullen van lekkere pannenkoeken. 
Er wordt een evenwichtige lunch geserveerd aan 

democratische prijzen, zowel voor u als voor eventueel 
bezoek. Voelt u zich niet zo lekker of heeft u geen zin 
om naar de brasserie af te zakken? Dan kunt u uw 
lunch gewoon tot aan de deur van uw appartement 
laten leveren.

Alles naar wens

LUXE & GASTRONOMIE
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WAAROM HUREN BIJ SENIOR HOMES? 

• U geniet van een woning die aangepast is aan uw noden.

• U betaalt niet meer huur dan voor een gewoon appartement.

• U behoudt uw zelfstandigheid.

• U krijgt de ondersteuning die u nodig heeft.

• U geeft uw sociaal leven een nieuwe wending.

• U vergroot uw luxe en comfort.

• U heeft een kwaliteitsgarantie dankzij de officiële erkenning 
en ervaring van Senior Homes.

• Nog zoveel meer!

Huren bij Senior Homes Residentie Kasselrij als 
uw appeltje voor de dorst

Kopen 
bij Senior 
Homes

In Residentie Kasselrij is het goed leven, dat is zeker. Huren bij Senior 
Homes staat gelijk aan een zorgeloos leven, voor u en uw partner (of 
huisdier, want ook die zijn welkom in onze residenties). Huren in Vichte 
kan al vanaf € 28 per dag, incl. dienstenpakket. 

Als particuliere investeerder zoekt u altijd naar zekerheid op 

lange termijn. De toenemende vergrijzing creëert voor u heel wat 

opportuniteiten, want het huurpubliek van zorgvastgoed wordt 

alsmaar groter. De voorspellingen liegen er niet om: tegen 2045 

zou het aandeel 80-plussers in onze maatschappij met meer dan 

een half miljoen stijgen.1 Een goed uitgebate, centraal gelegen 

assistentiewoning vormt bijgevolg een ideale, duurzame aanwinst 

voor uw beleggingsportefeuille. Residentie Kasselrij is hiervan een 

mooi voorbeeld!

Waarom? Senior Homes heeft al heel wat residenties succesvol op de kaart 
gezet over heel Vlaanderen. Met die ervaring én door alles in eigen beheer te 
houden, bent u zeker van een succesvolle investering die u heel wat opbrengt. 
Tot slot draagt u ook uw steentje bij aan de maatschappij en zorgt u voor een 
woonoplossing voor uzelf, uw ouders of kennissen.

1 Bron: bit.ly/2S2EYBD

Koopt u liever dan te huren?  
Dat kan natuurlijk ook en is in veel 
gevallen nog voordeliger. Bij  
Senior Homes wordt u altijd 
eigenaar in volle eigendom, van 
zowel de assistentiewoning als van 
de grond. Een veilige aankoop die 
een latere schenking, verhuur of 
verkoop vereenvoudigt.

Vandaag de dag kunt u bovendien 
genieten van een gunstige 
successieplanning aan de hand 
van gesplitst gebruik. Hierdoor 
stelt u ook uw erfgenamen vrij van 
successierechten, mooi meegenomen!

DE INVESTERINGSVOOR-

DELEN OP EEN RIJTJE:

• Aankoop in volle 
eigendom

• Slechts 12% btw 
in plaats van 21%

• Vrijstelling onroerende 
voorheffing

• Belegging op lange 
termijn

• Mooie rendementen

• Trouw huurderspubliek

• Waardebehoud door 
kwaliteit op goede 
locaties

HUREN, KOPEN & INVESTEREN
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OVERZICHT APPARTEMENTEN

Locatie en plan

BLOK A

app n°
berg-
ing

oriën-
tatie

aantal  
slaap-

kamers

opp  
app 
m2

opp  
terras 

m2

opp  
tuin 
m2

Gelijkvloers

A 00.01 B01  Z + O  69,85  16,44  36,00 

A 00.02 B02 Z  76,06  6,40  23,88 

1ste verdiep

A 01.01 B03 Z + N   80,95  37,08 

A 01.02 B04  Z  75,02  7,37 

2de verdiep

A 02.01 B05
 Z + W 

+ N 
 67,04  35,40 

A 02.02 B06 Z  58,08  16,15 

3de verdiep

A 03.01 B07 O  68,55  17,00 

A 03.02 B08  ZW  60,50  12,45 

BLOK D

app n°
berg-
ing

oriën-
tatie

aantal  
slaap-

kamers

opp  
app 
m2

opp  
terras 

m2

opp  
tuin 
m2

Gelijkvloers

 D 00.01 B26  NW  57,46  6,12  31,25 

 D 00.02 B27  NW   78,69  3,63  34,57 

 D 00.03 B28
 O + 
NW   85,04  16,22  44,79 

1ste verdiep

 D 01.01 B29  Z  78,90  8,64 

 D 01.02 B30  NW  72,42  14,25 

 D 01.03 B31  NW  65,86  6,98 

 D 01.04 B32  NW  65,66  6,98 

 D 01.05 B33  NW  71,41  14,30 

 D 01.06 B34  Z  78,90  8,64 

2de verdiep

 D 02.01 B35
 Z + 
NW 

 66,53  21,01 

 D 02.02 B36  NW  61,49  8,77 

 D 02.03 B37  NW  61,18  8,59 

 D 02.04 B38  NW  60,90  8,61 

 D 02.05 B39  NW  61,68  8,78 

 D 02.06 B40
 NW 
+ Z 

 66,37  21,00 

3de verdiep

 D 03.01 B41  Z + W  59,11  37,69 

 D 03.02 B42  W  70,65  12,29 

 D 03.03 B43  NW  60,40  11,45 

 D 03.04 B44  NW  60,73  11,51 

 D 03.05 B45  O  70,92  12,09 

 D 03.06 B46  Z + O  57,83  36,88 

BLOK E

app n°
berg-
ing

oriën-
tatie

aantal  
slaap-

kamers

opp  
app 
m2

opp  
terras 

m2

opp  
tuin 
m2

Gelijkvloers

 E 00.01 E01  O  74,17  11,97 

 E 00.02 E02  Z  69,36  4,09  60,07 

 E 00.03 E03  Z  78,35  5,52  31,90 

 E 00.04 E04  Z  66,48  5,81  26,75 

 E 00.05 E05  Z  67,67  5,52  31,95 

 E 00.06 E06  Z   69,47  4,10  60,04 

 E 00.07 E07  ZW   74,31  11,97 

1ste verdiep

 E 01.01 E08  N   83,90  9,27 

 E 01.02 E09  Z  66,83  17,04 

 E 01.03 E10  N   79,19  12,09 

 E 01.04 E11  Z  54,76  11,94 

 E 01.05 E12  N   72,71  8,41 

 E 01.06 E13  Z  67,03  17,04 

 E 01.07 E14  N   84,05  9,09 

2de verdiep

 E 02.01 E15  Z + N  70,15  22,75 

 E 02.02 E16  Z  67,00  11,32 

 E 02.03 E17  Z + N  65,67  25,61 

 E 02.04 E18  Z  54,76  5,82 

 E 02.05 E19  Z  68,12  13,52 

 E 02.06 E20  Z  67,05  11,32 

 E 02.07 E21  Z + N  70,37  22,82 

3de verdiep

 E 03.01 E22  O + N  59,70  35,23 

 E 03.02 E23  ZO  73,51  11,59 

 E 03.03 E24  Z   66,39  10,10 

 E 03.04 E25  Z  56,58  13,45 

 E 03.05 E26  Z  58,24  9,00 

 E 03.06 E27  ZW  73,45  11,79 

 E 03.07 E28  W + N  59,70  35,60 

BLOK B

app n°
berg-
ing

oriën-
tatie

aantal  
slaap-

kamers

opp  
app 
m2

opp  
terras 

m2

opp  
tuin 
m2

Gelijkvloers

 B 00.01 B09  Z + O  65,08  10,64  22,96 

 B 00.02 B10  Z  67,90  27,73 

 B 00.03 B11  Z + W   57,30  10,67  30,36 

1ste verdiep

 B 01.01 B12  NO   71,88  9,13 

 B 01.02 B13  N 68,05  9,48 

 B 01.03 B14  ZW   76,64  13,30 

2de verdiep

 B 02.01 B15  NO  65,90  8,17 

 B 02.02 B16  N 66,41  9,49 

 B 02.03 B17  ZW  62,46  7,97 

BLOK C

app n°
berg-
ing

oriën-
tatie

aantal  
slaap-

kamers

opp  
app 
m2

opp  
terras 

m2

1ste verdiep

 C 01.01 B18  Z   59,99  10,90 

 C 01.02 B19 Z  61,30  7,02 

 C 01.03 B20  O + Z  68,13  15,92 

2de verdiep

 C 02.01 B21  Z  60,48  11,49 

 C 02.02 B22 Z  59,35  7,47 

 C 02.03 B23  O + Z  68,91  15,64 

3de verdiep

 C 03.01 B24  Z + W  73,47  15,41 

 C 03.02 B25 O + Z  72,54  11,52 

B

A

E

D

C

OVERZICHT RESIDENTIE KASSELRIJ

Benieuwd naar de beschikbaarheid  
van onze erkende assistentiewoningen 
in Residentie Kasselrij in Vichte? 
Neem contact op met onze Senior 
Homes experts voor al uw vragen 
m.b.t. huur- en koopprijzen.
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OVER SENIOR HOMES

Senior Homes gaat ver(der)!
Senior Homes is uniek op de markt. Wij realiseren niet enkel prachtige erkende assistentiewoningen op 

toplocaties, maar voorzien daarbij ook nog eens de zorg- en dienstverlening in deze residenties. Bovendien 

heeft Senior Homes ook een eigen verhuurorganisatie. Wij staan heel dicht bij elke stap van het proces en 

bij onze bewoners.

Residentie Kasselrij is niet zomaar een residentie, het is een leefomgeving waar de bewoner het zorgkader vindt dat hij 
of zij nodig heeft en waar er stevig ingezet wordt op comfort. Senior Homes creëert zo een plekje waar iedereen zich 
thuis voelt en heerlijk kan genieten van het leven, zonder zorgen.

Wenst u meer informatie over  

de appartementen of komt u graag 

eens langs om de mogelijkheden te  

bespreken en een kijkje te nemen?

Bel ons via 09 336 37 95 of stuur een 

mailtje naar info@seniorhomes.be

Senior Homes bvba

Vinktstraat 1a

9800 Deinze

Brugge

Roeselare
Gent

Brussel

VARSENARE 

Residentie Stuyvenberg

OOSTENDE 

Residentie Rialto

NIEUWPOORT 

Residentie Clarenhof

RUMBEKE 

Residentie ‘t Withof

WAREGEM 
Residentie Pur Sang

DEINZE 

Residentie Leiedam
EVERGEM 

Residentie De Orangerie

WETTEREN TEN EDE 
Residentie Ten Ede

AALST 

Residentie Prinsenhof

OUDENAARDE 

Residentie Keizerhof

VICHTE 

Residentie Kasselrij

ZWEVEGEM 

Residentie Vijverhof

Ontdek onze residenties op www.seniorhomes.be

Onze assistentiewoningen

Kortrijk



Senior Homes BVBA
Vinktstraat 1a, 9800 Deinze 
T. 09 336 37 95 
E. info@seniorhomes.be

Alle beelden en informatie in deze brochure 
zijn indicatief  en niet bindend.


