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“Residentie Nieuwe Markt”



Residentie Nieuwe Markt

In het centrum van Overpelt dichtbij de Markt en Palethe is Residentie Nieuwe Markt gelegen. Het is een kleinschalig 
project verdeeld over 3 woonlagen en voorzien van 16 instapklare en zeer mooi afgewerkte assistentiewoningen. 
Elk appartement heeft een ondergrondse parking en private berging. Het gebouw beschikt over een zgn. bedden lift,  
automatische deuren en de brievenbussen zijn inpandig. 

Residentie Nieuwe Markt heeft een eigentijdse uitstraling met in het midden een gezellige afgesloten tuin. De 
appartementen hebben allen een terras en zijn seniorvriendelijk ingericht, de badkamer is aangepast en ligt direct 
naast de slaapkamer. Op het gelijkvloers is de ontmoetingsruimte “Café Ensemble” met bureel/logeerkamer gelegen.



Huren in Residentie Nieuwe Markt, een juiste keuze.

Wanneer u 65 jaar bent of jonger met een beperking, komt u 
in aanmerking voor het huren van een assistentiewoning. 
Uw geliefde huisdier is welkom in overleg. 

Per maand betaalt u een huur & servicekosten.  
Crisis- en overbruggingszorg worden afzonderlijk aangerekend.

De servicekosten bestaan uit

• Noodoproepsysteem 24/24 
• Woonassistent
• Huismeester
• Gebruik ontmoetingsruimte/logeerkamer  
• Gebruik afvallokaal
• Onderhoud/verbruik alg.ruimten/lift/tuin
• Beheer- en administratie

TE HUUR



G’oudendag Vastgoed

APPARTEMENTEN GELIJKVLOERS

Appartement 0.1 gelijkvloers

• Woonoppervlakte: 87m²
• Slaapkamers: 2
• Terras: 29m²

Appartement 0.2 /0.3  gelijkvloers

• Woonoppervlakte: 68m²
• Slaapkamers: 1
• Terras: 28m²

• Deze plannen zijn indicatief. Meubilair, keuken, sanitair en overige inrichting zijn illustratief.
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Appartement 0.4 gelijkvloers

• Woonoppervlakte: 68m²
• Slaapkamers: 1
• Terras 1: 9m²
• Terras 2: 18m²

Appartement 0.5  gelijkvloers

• Woonoppervlakte: 73m²
• Slaapkamers: 1
• Terras 1: 9m²
• Terras 2: 15 m²

• Deze plannen zijn indicatief. Meubilair, keuken, sanitair en overige inrichting zijn illustratief.



Goudendag Vastgoed

Visual app. 0.4
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ZORG & DIENSTEN

Noodoproepsysteem Z-Plus 24/7
Wanneer u woont in een assistentiewoning van G’oudendag, dan kiest u vooral voor een 

gerust en veilig gevoel.  

Bereikbaarheid 24/7 met een interventie wordt u immers gegarandeerd.

Wanneer u in een noodsituatie verkeert dan komt u met één druk op de alarmknop in 

contact met de centrale. Via een spreek/luisterverbinding en op basis van een professionele 

triage bepalen zij welke interventie nodig is en zetten deze onmiddellijk in. 

Crisiszorg
Dit is een onmiddellijke en aangepaste interventie in geval dat u in een noodsituatie 

verkeert. 

Overbruggingszorg
Dit is de aangepaste zorg die u gedurende een korte periode krijgt en die gerelateerd is aan 

de crisiszorg. Zo krijgt u de tijd om zorg en hulp te zoeken die het beste bij u past. 

Familiehulp
Voor thuiszorg en thuisondersteuning in uw assistentiewoning bevelen wij graag 

Familiehulp aan.

U kan bij Familiehulp terecht voor gezinszorg, oppashulp, poetsdienst en huishoudelijke 

hulp via dienstencheques.

Wenst u graag meer informatie over Familiehulp? Neem dan contact op met de 

woonassistent of kijk op www.familiehulp.be 

Gezond en lekker eten is belangrijk
Wenst u de maaltijdenservice, dan kan uw maaltijd bij u op het appartement geleverd 

worden of u kan gezellig samen eten met andere bewoners in de ontmoetingsruimte.  

Indien u niet alle dagen een maaltijd bestelt dan is dat geen probleem.  

De maaltijden regelt u via de woonassistent.



Residentie Nieuwe Markt ontmoetingsruimte

De ontmoetingsruimte “Café Ensemble” is voorzien van een volledig ingerichte keuken en aangepast 
toilet. Ook hier is het noodoproepsysteem aanwezig. Aangrenzend ligt het bureel/logeerkamer.
In “Café Ensemble” kan u andere bewoners ontmoeten onder het genot van een kopje koffie, worden 
regelmatig activiteiten georganiseerd en kan er gezamenlijk gekookt worden. Wanneer u iets te vieren 
heeft met familie en vrienden dan kunt u deze ruimte reserveren.



Het bureel is toegankelijk voor de verpleging en woonassistent.  Hier kan overleg  plaatsvinden 
met bewoners en/of hun familie. Deze ruimte is zodanig ingericht dat het ook geschikt is als 
logeerkamer voor verpleging of familie. Het beschikt tevens over een douche en toilet.



G’oudendag Vastgoed

APPARTEMENTEN EERSTE VERDIEPING

Appartement 1.1 verdieping 1

• Woonoppervlakte: 85m²
• Slaapkamers: 2
• Terras: 15m²

Appartement 1.3 verdieping 1

• Woonoppervlakte: 81m²
• Slaapkamers: 2
• Terras: 16m²

• Deze plannen zijn indicatief. Meubilair, keuken, sanitair en overige inrichting zijn illustratief.
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Visual app. 1.3



G’oudendag Vastgoed

APPARTEMENTEN EERSTE VERDIEPING

Appartement 1.4 verdieping 1

• Woonoppervlakte: 70m²
• Slaapkamers: 1
• Terras: 12m²

Appartement 1.5 verdieping 1

• Woonoppervlakte: 68m²
• Slaapkamers: 1
• Terras: 13m²

• Deze plannen zijn indicatief. Meubilair, keuken, sanitair en overige inrichting zijn illustratief.
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Appartement 1.6 verdieping 1
• Woonoppervlakte: 74m²
• Slaapkamers: 1
• Terras: 18m²

WOONASSISTENT & HUISMEESTER
Woonassistent
Als bewoner van Residentie Nieuwe Markt kan u een beroep doen op de woonassistent. Zij heeft de dagelijkse 

leiding en is uw aanspreekpunt. Zij maakt u wegwijs door de residentie en toont wat een assistentiewoning 

allemaal te bieden heeft. Tijdens uw verblijf kan de woonassistent bijdragen om zorg en dienstverlening af te 

stemmen zodat u veilig en zelfstandig kan genieten van het wonen in de Nieuwe Markt.

De woonassistent is 1 dagdeel per week aanwezig in de residentie. Aanvullend wordt zij tijdens kantooruren 

ondersteund door de Digitale Woonassistent die bestaat uit een gespecialiseerd contactcenter. Daarnaast 

bieden zij ook een digitaal platform voor alle bewoners/eigenaars. Hier kunnen zij of hun verwanten 

communiceren, meldingen maken, bestellingen plaatsen… 

Huismeester
Om u een gerust en veilig gevoel te geven wordt het onderhoud aan 

gemeenschappelijke delen en de tuin niet uitgevoerd door verschillende bedrijven 

maar door één vertrouwde persoon, de huismeester. Hij onderhoudt de gangen, 

ontmoetingsruimte, kelder, lift, trappenhal, tuin, zet de vuilzakken buiten… Wanneer 

u een privé klusje heeft dan kan dit op afspraak geregeld worden. 



Reisdentie Nieuwe Markt Tuin



De gezamenlijke tuin is gezellig ingericht met groen en paadjes en sluit aan op de 
terrassen van de gelijkvloerse appartementen. 
De tuin is volledig omheind hetgeen u een veilig gevoel geeft. 



G’oudendag Vastgoed

APPARTEMENTEN TWEEDE VERDIEPING

Appartement 2.1 verdieping 2
• Woonoppervlakte: 77m²
• Slaapkamers: 1
• Terras: 18m²

Appartement 2.3 verdieping 2
• Woonoppervlakte: 81m²
• Slaapkamers: 2
• Terras: 16m²

• Deze plannen zijn indicatief. Meubilair, keuken, sanitair en overige inrichting zijn illustratief.
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Appartement 2.4 verdieping 2
• Woonoppervlakte: 109m²
• Slaapkamers: 2
• Terras 1: 12m²

Appartement 2.5 verdieping 2
• Woonoppervlakte: 102m²
• Slaapkamers: 2
• Terras: 9m²

• Deze plannen zijn indicatief. Meubilair, keuken, sanitair en overige inrichting zijn illustratief.



Visual app. 2.4



VERHUUR & INFORMATIE

Irma de Brouwer is vastgoedconsulent van G’oudendag Vastgoed. Haar jarenlange ervaring 

en passie is om mensen en huizen bij elkaar te brengen.

Sinds een aantal jaren is zij gespecialiseerd in “wonen in een assistentiewoning”.  

Het begeleiden van ouderen naar hun nieuwe thuis vraagt een hele andere aanpak dan bij 

jongeren die hun eerste huis kopen. 

De keuze om uw huis te verlaten waar u al vele jaren woont is een zeer grote stap. Wanneer 

wonen eerst een lust was maar steeds meer een last wordt omdat het werk in en om huis 

niet meer gemakkelijk gaat voor u, dan is het goed om uit te kijken naar een nieuwe thuis.  

Irma luistert graag naar uw verhaal, denkt mee en bekijkt samen met u en/of uw familie 

de mogelijkheden. Maak een afspraak met Irma voor bij u thuis of op haar kantoor aan de 

Kloosterstraat 10 te Neerpelt. 

Wij zijn er niet alleen voor uw nieuwe thuis maar ook uw huidige woonst verkopen wij met 

dezelfde zorgvuldigheid via leukhuis.be. Wel zo vertrouwd, alles onder één dak.
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KLOOSTERSTRAAT 10 BUS 1 3910 NEERPELT: TEL. 0478-616282 INFO@GOUDENDAGVASTGOED.BE

“Uw thuis is onze zorg”

www.goudendagvastgoed.be 


