Ter Weyde
Gastenverblijf voor familie van patiënten

Voor de uurregeling kunt u terecht op www.delijn.be

Gastenverblijf Ter Weyde
Edegemsesteenweg 240
2610 Wilrijk
Tel.: +32 (0)3 440 48 18 (kantoortelefoon)
+32 (0)3 459 91 10 (gastentelefoon)
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• Lijn 17 brengt u naar het Centraal Station.
• Lijn 22 brengt u naar de Groenplaats.
• De lijnen 17, 22, 131 en 141 brengen u ook naar de
dorpskern van Wilrijk (de Bist). Hier vindt u diverse
winkels, banken en een postkantoor. Op dinsdagvoormiddag is het markt. Op de Bist kunt u ook overstappen op verschillende lijnbussen om andere bestemmingen te bereiken.
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Er is een bushalte vlakbij het gastenverblijf en aan de
ingang van het UZA.
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Wanneer is de verantwoordelijke aanwezig?
Maandag tot donderdag
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UZA / Wilrijkstraat 10 / 2650 Edegem
Tel +32 3 821 30 00 / www.uza.be
Volg ons op facebook
en twitter

Het UZA draagt het JCI-label
voor veilige en kwaliteitsvolle zorg.

© UZA, februari 2017. Niets uit deze brochure mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming. Patiëntenbegeleiding 590306

Openbaar vervoer

Informatiebrochure patiënten

Accommodatie

Praktisch

U bent thuis in Ter Weyde en kunt vrij komen en gaan.
We beperken het aantal gasten wel per patiënt. Dikwijls
zal u een kamer met andere gasten delen.

Tarief

We vragen u om rekening te houden met een aantal
regels zoals uw bed opmaken, uw kamer schoonmaken,
de nachtrust van de andere gasten respecteren en lawaai
na 22.30 uur vermijden.

Tot uw beschikking staan:

Beste gast,
Welkom in het gastenverblijf Ter Weyde gelegen op 200 m
van het UZA. We verlenen méér dan enkel onderdak aan
familie van gehospitaliseerde patiënten in de nabijheid van
het UZA. Voor een babbel, hulp of steun kunt u ook altijd
bij ons terecht.
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•

Een munttelefoon
Een strijkijzer
Een haardroger
De huisapotheek
Poetsgerief
Naaigerief
Lakens kunt u op aanvraag laten verschonen.
Regel dit met de aanwezige verantwoordelijke.
• Gratis Wifi

Maaltijden
Ontbijt

Onze vrijwilligers wensen u alvast een aangenaam verblijf.

Als ontbijt bieden we steeds brood, koffie, thee, confituur
en kaas aan.

Warme maaltijden
In de keuken kunt u zelf warme maaltijden bereiden.
U dient zelf voor uw aankopen te zorgen. Bewaar etenswaren in de koelkast en voorzie ze van uw naam.

Voorraad
Bij onvoorziene omstandigheden hebben we voeding en
frisdrank tegen betaling in voorraad.

Dankzij de inzet van onze vrijwilligers kunnen we u
een tarief aanbieden aan 17 euro per nacht per persoon
met ontbijt.

Voorschot
Bij aankomst dient u een voorschot te betalen. Bij een
verblijf langer dan één week verzoeken we u elke week
opnieuw een voorschot te betalen. Hebt u, om welke
reden ook, moeilijkheden met de betaling, bespreek dit
dan tijdig met de verantwoordelijke.

Afwezigheid
Bij onverwittigde afwezigheden rekenen we u de prijs
van de kamer aan.

Check bij uw vertrek
•
•
•
•

Vergeet de kast niet leeg te maken.
Plooi de dekens netjes op en leg ze op bed.
Breng de lakens naar de garage.
Maak de lavabo schoon en veeg de vloer, zo is de
kamer netjes voor de volgende gast. Poetsgerief vindt
u in de kast op de gang.
• Verwijder uw voedingswaren uit de koelkast.
• De kamer moet ontruimd zijn vóór 11 uur.
• Overhandig de sleutels aan de verantwoordelijke.

