Gastenverblijf UZ Leuven
campus Pellenberg
informatie

voor

patiënten
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Om familieleden of vrienden de kans
te geven om in de omgeving van de
patiënt te overnachten, beschikt UZ
Leuven campus Pellenberg over enkele
gastenkamers.

ACCOMMODATIE
✗ een- en tweepersoonskamers, voorzien van een lavabo
(16 kamers in totaal)
✗ 2 gemeenschappelijke badkamers met douche en toilet
✗ gemeenschappelijk tv-lokaal
✗ gemeenschappelijke kleine keuken met een microgolfoven
om gerechten op te warmen. Het is niet toegestaan om
een eigen gasvuur of kookplaat mee te brengen.
✗ gemeenschappelijke kleine eetplaats
✗ gratis parking op de bezoekersparking van het ziekenhuis

PRIJZEN
• 10 euro per persoon per nacht, ongeacht of het om een
een- of een tweepersoonskamer gaat. Lakens, handdoeken en washandjes zijn in de prijs inbegrepen. Het ontbijt
is niet inbegrepen.
• kinderen jonger dan 6 jaar: 5 euro per persoon per nacht
• kinderen jonger dan 2 jaar: gratis
Wij verhuren de bedden altijd per nacht. Als u een nacht niet blijft
logeren, maar toch uw bed wilt behouden, dan wordt de nacht dat
u er niet bent, wel aangerekend.
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BETALEN
We rekenen uw verblijf aan op de hospitalisatiefactuur van de
patiënt. Uitzonderlijk kunt u bij uw vertrek contant betalen. Wend
u daarvoor tot de onthaalbalie.

AANMELDEN, OPHALEN EN INLEVEREN VAN DE
SLEUTEL
U kunt de sleutel tussen 14 en 19.30 uur afhalen aan de onthaalbalie.
Bij het vertrek moet u de kamer voor 12 uur ‘s middags verlaten. U
geeft de sleutel opnieuw af aan het onthaal.
Op zon- en feestdagen (voor 13 uur) deponeert u de sleutel in de
brievenbus aan het onthaal.

MAALTIJDEN
In de cafetaria van het ziekenhuis kunt u voor alle maaltijden terecht.
Openingsuren cafetaria:
Maandag - vrijdag:
Zaterdag, zon- en feestdagen:

7.30 tot 18.30 uur
11 tot 18.30 uur

TELEFOON – INTERNET
Mobiele telefoon is toegestaan.
Op de gang is er een binnenhuistelefoon waarmee u de patiënt, de
verpleegeenheid en het onthaal gratis kunt bereiken. Op de kamer
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hoeft u enkel de vijf laatste cijfers van het telefoonnummer te vormen.
telefoonnummer onthaal:
telefoonnummer bewaking:
					

38365
41193 (tussen 7 - 19 uur)
41208 (tussen 19 - 7 uur)

Om gebruik te maken van draadloos internet vraagt u een gebruikscode aan bij de verpleegeenheid van de patiënt of bij het onthaal.

VARIA
Onderhoud van de kamer
Om de prijs per overnachting laag te houden, vragen we aan onze
gasten om zelf de kamer netjes te houden. Blijft u minstens een
week, dan wordt de kamer eenmaal schoongemaakt en het linnen
eenmaal vervangen. Indien nodig, kunt u gebruikmaken van het
schoonmaakmateriaal in de berging.
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Strijken
U kunt strijken in de eetplaats. U krijgt het strijkijzer aan het onthaal, in ruil voor uw identiteitskaart.

Rookverbod
Sinds 1 september 2006 is er een volledig rookverbod in UZ Leuven.
U kunt buiten roken in de speciaal daartoe voorziene ruimte.

Nachtrust
Gelieve de rust van andere gasten te respecteren, zeker vanaf 22 uur.

CONTACTGEGEVENS

UZ Leuven campus Pellenberg
Weligerveld 1
3212 Pellenberg
tel. 016 33 83 65
onthaal@uzleuven.be
Opgepast!
U kunt pas een week op voorhand reserveren.
Aan het onthaal in de ontvangsthal van het ziekenhuis:
alle dagen van 8 tot 19.30 uur. Op zon- en feestdagen
van 13 tot 19.30 uur.
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© januari 2016 UZ Leuven
Overname van deze tekst en illustraties is enkel mogelijk na toestemming van de
dienst communicatie UZ Leuven.

Ontwerp en realisatie
Deze tekst werd opgesteld door de onthaaldienst in samenwerking met de dienst
communicatie.

U vindt deze brochure ook op www.uzleuven.be/brochure/700226.
Opmerkingen of suggesties bij deze brochure kunt u bezorgen via
communicatie@uzleuven.be.
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Verantwoordelijke uitgever
UZ Leuven
Herestraat 49
3000 Leuven
tel. 016 34 49 00
www.uzleuven.be

Als patiënt
kunt u uw afspraken,
facturen en persoonlijke
gegevens ook online
raadplegen via mynexuz.
Surf naar www.mynexuz.be
voor meer informatie.

