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Gerust apart, veilig samen 
in je full service thuishotel
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Ursulinenhof: 
dat is thuishotel 
en zorghotel in één.

Het is eindelijk zover: de realisatie van een 
prestigieus woonproject voor senioren is 
klaar. En daar zijn we trots op. Want met de 
bouw van Ursulinenhof investeren we in de 
toekomst van de Hasselaren. En bieden we 
een antwoord op het tekort aan aangepaste 
woonzorgprojecten in Hasselt.

Het zijn niet zomaar assistentiewoningen, 
maar een 104 hedendaagse serviceflats met 
24/24 en 7/7 de aanwezigheid van zorgper-
soneel. Een gouden kans voor iedereen die 
ten volste van zijn zilveren jaren wil genieten. 

De serviceflats bouwen we naast het stad-
huis, het kloppend hart van de Hoofdstad 
van de Smaak. De uitstekende centrale loca-
tie op het Groenplein maakt de serviceflats 
van Ursulinenhof pas echt uniek.

Investeren in Ursulinenhof, is investeren in 
jezelf, je familie en toekomstige generaties. 
Wie kiest voor Ursulinenhof, is verzekerd van 
een zorgeloze toekomst voorzien van alle 
comfort en rust op wandelafstand van het 
centrum van Hasselt. 

Vestio® staat klaar om u te informeren en te 
begeleiden naar uw nieuwe woonst in Has-
selt. 

Gaat u alvast op ontdekking!

Welkom in Hasselt. 
Welkom in Ursulinenhof. 
Welkom Thuis!
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Vestio
Vestio® staat voor ‘Vangronsveld & Somers, 
thuis in ontwikkeling’. Vestio® is actief in de 
realisatie van residentiële vastgoedprojecten 
op toplocaties in het binnenland en aan de 
Belgische kust in Knokke. Daarbij hecht de 
vastgoedspecialist veel belang aan een goe-
de begeleiding. Vestio® biedt ook assistentie 
bij de projectontwikkeling van woningen, ap-
partementen, retail, verkavelingen, woon- en 
zorgcentra en de koop en verkoop van be-
staand vastgoed. Een totaalaanpak die al 
meer dan 20 jaar werkt en tot heel wat exclu-
sieve woonprojecten heeft geleid.

Havermarkt 22 • 3500 Hasselt
tel. +32 (0)11 80 00 00 • info@vestio.com
www.vestio.com

 
Kolmont
Projecten van Kolmont haal je er zó uit. Stijl-
volle architectuur, energiezuinige ontwerpen, 
duurzame materialen en kwalitatieve afwer-
kingen. In fraaie buurten, met oog op mo-
biliteit. We verhogen de leefbaarheid. Voor 
wie er woont, werkt, ontspant, passeert, … In 
elk project zetten we de mens centraal. Het 
doel? Best in class zijn in wat we doen. En nu 
al inspelen op de wensen van de stad van de 
toekomst.
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Je private 
zorghotel 

Je helemaal thuisvoelen in je luxueuze appar-
tement. Omringd door professionele zorg. 
Bij Ursulinenhof staat de hulp voor je klaar. 
Wanneer je ze nodig hebt. Dag en nacht. Ide-
aal voor wie graag comfortabel én onbekom-
merd van het goede leven geniet.

Privacy mét assistentie
Je wil volop genieten van het leven. In een 
ruim en sfeervol appartement. Met secure 
verzorging en verpleging bij de hand. Met 
huishoudhulp, vers bereide maaltijden, kine 
en kapper wanneer je ze nodig hebt. Dát is 
Ursulinenhof. Hotelservice in je private ap-
partement met dienstverlening op maat.

Iedereen altijd gerust
24/7 permanentie door gekwalificeerd zorg-
personeel. Een oproepsysteem voor noodsi-
tuaties. Een huisarts met lokale praktijk. Me-
dicatieservice. Zelfs hulp bij administratie: in 
Ursulinenhof sta je er nooit alleen voor. Dat 
geeft een gerust en veilig gevoel. Voor jou. 
En voor je (klein)kinderen.

Professionele begeleiding
De dienstverlening is bovendien in handen 
van professionals. SeniorLiving Group is de 
ideale partner om je te ontzorgen. Met top 
kwaliteit. Al jaren staan ze bekend om hun 
persoonlijke en attentvolle aanpak. Volledig 
op maat van jouw wensen.

Exclusief gezelschap
Ursulinenhof is niet zomaar voor iedereen. 
Dat is wettelijk bepaald. De appartementen 
zijn exclusief voor 65+’ers. En voor wie jonger 
is maar extra hulp kan gebruiken om kwali-
tatief zelfstandig te leven. Een gemeenschap 
met leuke buren en gelijkgestemde zielen.

Van Grand Café tot kapsalon
Een Grand Café met restaurant en bar. Een 
kapsalon en schoonheidssalon mét pedicure 
en manicure. Een ontspanningsruimte. Een 
fitnessruimte, kine en ergo. Zelfs een strij-
katelier, een wasserij en een chef-kok voor 
maaltijden aan huis: het staat allemaal ter be-
schikking. Als en wanneer je het nodig hebt.
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Wonen in Ursulinenhof? 
Da’s zorgeloos genieten!
Woonproject Ursulinenhof laat senioren genieten van hun zilveren jaren in een erkende  
assistentiewoning of serviceflat. De campus wil een levenslange garantie bieden op een vei-
lige en comfortabele woonomgeving die wordt aangevuld met diensten en ondersteuning, 
aangepast aan de unieke wensen en noden van de bewoners. Wie kiest voor Ursulinenhof, 
kiest voor een zorgeloos leven.

Diensten op maat
Senior Living Group garandeert dat de bewoners 24 uur per dag en 7 dagen per week om-
ringd zijn met de best mogelijke zorgen en diensten. Een professioneel team staat in voor 
verpleging en verzorging, kiné-fitness, ergo en huishoudelijke ondersteuning. De eigen chef-
kok en zijn ploeg staan garant voor lekkere en gezonde maaltijden in het Grand Café van 
Ursulinenhof.

• oproepsysteem voor noodsituaties of  
 zorgverlening
• 24/7 zorg permanentie door  
 gekwalificeerd personeel &  
 beantwoordend aan de wettelijke normen
• hulpverlening bij de gebruikelijke  
 huishoudelijke administratie
• toegang tot alle gemeenschappelijke  
 ruimten binnen het gebouw(*):  
 (niet limitatieve lijst)
  - restaurant & bar
  - ontspanningsruimte
  - fitness, kiné, ergo
  - beauty- en kapsalon
  - eigen wasserij
  - strijkatelier met dienstencheques
  - onthaal & administratie

• videoparlofoon
• centrale brandbewaking
• verzekering BA
• aansluiting TV, telefoon & internet
• brandverzekering gebouw, flat & inboedel   
 (tot 15.500 euro per flat)
• huisvuilverwerking & -belasting
• verbruik water, elektriciteit & gas  
 gemeenschappelijke delen

• onderhoud van:
  - gemeenschappelijke delen
  - ramen gemeenschappelijke delen
  - liften & andere technische installatie
  - tuin, terras, Grand Café ...
  - parkdomein
  - ondergrondse parking

Facultatieve diensten
Afgenomen diensten tegen betaling, per 
prestatie & volgens prijslijst (niet limitatieve 
lijst)
• via eigen dienstenchequebedrijf:
 huishoudelijke hulp, wasserijservice  
 (was- en strijkdiensten),  
 boodschappendienst
• maaltijden (ontbijt, middagmaal &  
 avondmaal), bereid in eigen keuken
• verpleegkundige zorgen
• huisarts
• medicatieservice
• kinesist
• pedicure & manicure
• kapper
• klusjesdienst

(*) afgenomen diensten tegen betaling, per prestatie en volgens prijslijst
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Ursulinenhof, 
waar verleden en toekomst 
elkaar ontmoeten
Het Groenplein omvat een klein stukje geschiedenis. In 1820 heette dit pleintje nog bij ‘t Stad-
huys, in 1844 Stadhuisplaets, in 1852 Aen het Stadhuys. In 1860 duikt de naam ‘Groenplein’ 
voor het eerst op. Het huidige stadhuis was eerst een patriciërswoning waar enkele bekende 
Hasseltse families woonden. 

In 1872 doet het klooster ‘Ursulinen’ haar intrede op de Schrijnwerkersstraat en 20 jaar later 
breiden ze uit naar het Groenplein. Naast de daar gelegen school voor voortgezet onderwijs 
stichtten de Ursulinen ook een kleuterschool en een lagere school. 
Tegenwoordig maakt de school voor voortgezet onderwijs, als Vrij Technisch Instituut, onder-
deel uit van de scholengemeenschap Sint-Quintinus. De zusters Ursulinen zijn nog steeds aan 
de Schrijnwerkersstraat gevestigd. 

Eind 2016 maakt de schoolgaande jeugd plaats voor de zilveren generatie die graag in het 
centrum van Hasselt woont. Op de locatie van VTI wordt het nieuwe gebouw van Ursulinen-
hof opgetrokken. De nieuwe school komt op de site van het Technisch Instituut Heilig Hart 
aan de Kleine Breemstraat waar het een nieuwbouw zal betrekken en een nieuwe naam krijgt: 
VISO - St.-Angela. 

Vandaag investeert Vestio in de toekomst met een 104 serviceflats, ondergrondse parking, 
een binnentuin en een gezellig plein. In de schaduw van het oude stadhuis op het sfeervolle 
Groenplein, midden in de hoofdstad van de Smaak.

Uit respect voor de jarenlange aanwezigheid op de site van de zusters Ursulinen krijgt het 
project de naam Ursulinenhof. Het is een duidelijk eerbetoon aan de zusters die met zoveel 
overgave hun missie ontplooiden: onderwijs verstrekken en zo een bijdrage leveren aan de 
maatschappij.

Op termijn wordt ook het klooster van de zusters Ursulinen gerenoveerd. Zo krijgen de zus-
ters een eigen stadstuin en een nieuwe leefruimte met kapel op de hoek van de Schrijnwer-
kersstraat.
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Van én voor 
levensgenieters
Puur genot
Zorgeloos wonen, dat doet u in het Ursulinen-
hof. Ontspannen en culinair genieten in het 
Grand Café, een luchtje scheppen in de binnen-
tuin, relaxen in de ontspanningsruimtes, bewe-
gen in de fitness … u doet het allemaal op de 
benedenverdieping!

Diensten en ondersteuning 
U krijgt de garantie op levenslang aangepast 
wonen met diensten zoals verzorging, eigen 
(thuis)verpleging, een strijkatelier, een poets- , 
wasserij- en een klusjesdienst. Alles om het u 
zo gemakkelijk mogelijk te maken. Vergelijk het 
gerust met een service die men op hotel terug-
vindt. Als bewoner kiest u zelf van welke dien-
sten uit het aanbod u gebruik wenst te maken.

Pittoresk nieuw plein
Alle diensten liggen rondom een nieuwe fiets- 
en voetgangersstraat, dat evenwijdig met de 
Walputstraat, het Groenplein met de Schrijnwer-
kersstraat verbindt. Deze gezellige doorsteek 
draagt bij aan de unieke charme van het Ursuli-
nenhof. In het midden verbreedt deze doorgang 
tot een publiek plein. Waar bewoners heerlijk 
genieten van het groen én de rust.

De Stad van de Smaak 
Hasselt wordt niet voor niets één van de ge-
zelligste winkelsteden van België genoemd. Ze 
staat bekend om haar sfeervolle steegjes en 
pleintjes. Waaronder het Groenplein met rond-
om zonnige terrassen, koffiebars en boetieks. 
In Hasselt valt er altijd wat te beleven: spranke-
lende voorstellingen in het Cultureel Centrum, 
rondleidingen in unieke musea en kunstgalerij-
en, rustige wandelingen in de Japanse Tuin en 
de Blauwe Boulevard of een gezellig terrasje op 
de vernieuwde Grote Markt. Als toekomstige 
bewoner heeft u alles op wandelafstand.

Kortom, een stad van én voor levensgenieters.
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Hedendaagse architectuur
Koperen uitstraling
De moderne architectuur bestaat uit appartementsgebouwen met duurzame materialen en 
een overheersende koperkleur. Een eigentijds concept, mooi in eenvoud maar praktisch in 
gebruik.

Veel licht
Doorzonruimtes met ramen van vloer tot plafond of een achtergevel helemaal opengewerkt 
met glas, geven uw woonst een ruimtelijk gevoel en zonlicht van ’s morgens tot ’s avonds.

Uitzicht op binnentuin
Midden in het project is er een semipublieke binnentuin naar een landschapsontwerp van 
Pieter Daenen, top in Vlaanderen. De tuin is toegankelijk via het nieuwe fiets- en voetgan-
gersstraatje en loopt verticaal op. Een rustpunt en absolute troef van Ursulinenhof die gene-
raties wil verbinden. 
Zowel het bestaande gebouw van de zusters Ursulinen, als de appartementen in het nieuwe 
hoofdvolume krijgen uniforme terrassen die uitkijken op de binnentuin. Deze terrassen zijn 
op bepaalde plekken van binnentuin tot dakrand begroeid met klimplanten, wat het groene 
karakter van de binnentuin versterkt en de woningen van de nodige privacy voorziet.
De belangrijkste leefkamers staan in maximaal contact met de tuinen en patio’s. Dit zorgt 
voor een aangename beleving en creëert een gevoel van vrijheid in uw appartement.

Ondergrondse parking, openbaar vervoer en fietsenstallingen
Onder het gebouw komt een ruime ondergrondse parking. Maakt u liever gebruik van het 
openbaar vervoer? Geen probleem, want het trein- en busstation liggen op wandelafstand 
van uw nieuwe woonst. Of Hasselt van knooppunt tot knooppunt ontdekken? Ideaal want 
uw fiets plaatst u veilig in de fietsenstalling op het gelijkvloerse niveau. 

Praktisch
Elke individuele liften- en trappenkern geeft toegang tot de hogergelegen woonentiteiten 
en tot de ondergrondse parkeergarage. Het Grand Café, rechtstreeks toegankelijk via de 
centrale doorsteek die naadloos aansluit op het Groenplein en de Schrijnwerkersstraat. 
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a2o
Historisch onderzoek
Vooraleer a2o Architecten startte met het ontwerp, voerde het bureau heel wat historisch 
onderzoek uit om na te gaan hoe het bouwblok door de eeuwen heen werd getransformeerd. 
Dat onderzoek werd doorgezet tot in de ontwerpfase. Het geheel resulteert onder meer in de 
toepassing van baksteenarchitectuur, een typologie van hellende daken, een mooie binnen-
tuin en in het feit dat er veel aandacht werd besteed aan de buitenruimte tussen de gebou-
wen. 

Beleving
De appartementen verschillen van afmetingen, maar hebben wel wat gemeen: ze baden in 
het licht, hebben een groot terras en zoeken de relatie met de straat op. Dankzij het veelvuldi-
ge gebruik van glas en de publieksfuncties op het gelijkvloers straalt de architectuur dat ook 
uit. a2o Architecten heeft gelijkaardige topreferenties in haar portfolio staan: het Clarenhof in 
Hasselt, de Sionsite in Lier, woonproject Sky 1 aan de Vaartkom in Leuven alsook het master-
plan van Alden Biesen zijn hier enkele voorbeelden van.

Investeren in de toekomst
Investeren in Ursulinenhof, is investeren in jezelf, je familie en toekomstige generaties
Aantrekkelijke assistentiewoningen zijn een opportuniteit. Bij aankoop betaalt u een verlaagd 
BTW-tarief van 12%. U heeft ook vrijstelling van onroerende voorheffing. U investeert en wij 
verhuren gratis uw flat voor u. Zo heeft u geen zorgen en geniet u jaar in jaar uit van een 
mooie opbrengst. En later – als u er zelf nood aan heeft – bent u zeker van uw thuis in het 
hartje van Hasselt … mét hotelservice en aangepaste zorg. 
 
Wonen én beleggen
U kan er na de oplevering zelf intrekken en uzelf het nodige wooncomfort bezorgen. Ander-
zijds kan u de serviceflat ook verhuren via de exploitant Senior Living Group. Met de steeds 
toenemende vergrijzing zijn serviceflats op een toplocatie en met zorggarantie in de verhu-
ring erg gegeerd. Later beschikt u dan meteen over de ideale locatie en zorgverlening, wan-
neer u er zelf gebruik van wil maken. Uw rendement is dus drievoudig: huurinkomsten indien u 
er niet zelf in woont, woongenot wanneer u dat wel doet en meerwaarde op vastgoed gezien 
de triple A-locatie.

Alle voordelen op een rij
De aankoop van een assistentiewoning biedt een grote meerwaarde. 
Ontdek hier het all-in-one pakket van Ursulinenhof:

- centrale ligging in het hartje van Hasselt
- uitgebreid zorgpakket naar keuze
- aangepaste full-service appartementen op maat
- unieke architectuur
- 24/24 en 7/7 dienstverlening
- veilige investering met meerwaardepotentieel gezien de locatie
- gezellige ontmoetingsruimtes
- ondergrondse parking
- wet Breyne (betaling volgens vordering der werken)
- openbaar vervoer op wandelafstand
- ervaren ontwikkelaars uit Hasselt
- uitbater met excellente reputatie
- verlaagd BTW-tarief (12% i.p.v. 21%)
- vrijstelling onroerende voorheffing
- transparante kostenverdeling
- voorrangsregeling voor eigen bewoning
- geen makelaarskosten bij verhuring
- erkend door Vlaamse Overheid
- hoge levenskwaliteit

Vestio
Havermarkt 22
3500 Hasselt
tel. +32 (0)11 80 00 00 
info@vestio.com
www.vestio.com
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011 80 00 00 
www.vestio.com


