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Geachte resident 

 

Met oog op de veiligheid van onze “groene residenten” werden enkele wijzigingen in het 

kleurcode-systeem van 24-07-2020 aangebracht. Deze zijn vanaf heden van toepassing. 

 

Uw medewerking en verantwoordelijk gedrag dragen bij tot uw veiligheid, die van de 

medebewoners en die van de medewerkers van Residentie Eglantier. 

 

Wees steeds voorzichtig ! 

 

Directie van Residentie Eglantier 

 

 KLEURCODE  
 

GROEN 

Voorwaarden: 

 U verlaat de residentie niet 

 U ontvangt geen extern bezoek op uw appartement  

Diensten: 

 Dagelijkse toegang tot het restaurant 

 Toegang tot het kapsalon en schoonheidsspecialiste 

 Dagelijkse toegang tot het terras van het restaurant op de 1e verdieping 

 Mogelijkheid tot gezelschapsdame 

 Mogelijkheid tot bezoek aan of van één andere “groene resident”, max. 1 per dag 

 

ORANJE 

Voorwaarden (en/of): 

 U verlaat de residentie op beperkte wijze, voor welke reden ook 

 U ontvangt 1 bezoeker op uw appartement, zoals opgenomen in de 

bezoekvoorwaarden van het bericht van 24-07-2020. 

Diensten 

 Geen toegang tot het restaurant, de maaltijden worden op het appartement 

aangebracht 

 Normale poetsdienst op het appartement 

 Geen toegang tot het kapsalon en schoonheidsspecialiste 

 Geen mogelijkheid tot gezelschapsdame 
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ROOD 

Voorwaarden (en/of): 

 Niet respecteren van de bezoekersregeling zoals verder opgenomen  

 Niet opvolgen van de veiligheidsmaatregelen van Residentie Eglantier 

 Bezoek aan drukken plaatsen zoals markten, shopping centra,…  

 Ziektesymptomen 

Diensten 

 Geen toegang tot het restaurant, maaltijden worden voorzien in het 

doorgeefkastje aan de voordeur van het appartement 

 Geen poetsdienst op het appartement 

 Geen toegang van het personeel op het appartement 

 Geen toegang tot het kapsalon en schoonheidsspecialiste 

 Geen mogelijkheid tot gezelschapsdame 

 

Uiteraard blijven de zorg –en verpleegdiensten, hulp bij noodoproep op het appartement 

aangebracht, ongeacht de kleurcode.  

 

De kleurcodes gelden voor minimum 7 dagen voor de residenten van éénzelfde 

appartement zolang aan de voorwaarden van die kleurcode werd voldaan.  

 

 VEILIG BEZOEK 
 

Bezoek van op de parking, waarbij u op veilige afstand in de tuin staat wordt niet 

beschouwd als “bezoeker” en beïnvloed niet de kleurcode.  

Let wel op de afstandsregel van 1,5 meter tussen de residenten. 

 

 KAPSALON & SCHOONHEIDSPECIALISTE 
 

De diensten van het kapsalon en van de schoonheidsspecialiste zijn vanaf heden  

exclusief voorbehouden aan de “groene residenten”.  

Reeds gemaakte afspraken zullen enkel kunnen doorgaan indien men op moment van 

afspraak kleurcode groen heeft. Bij kleurcode oranje zijn de afspraken automatisch 

geannuleerd. 

 

Hoe wordt u een “groene resident”?            Indien u de residentie gedurende 7 dagen 

niet verlaat en tevens gedurende 7 dagen geen extern bezoek op het appartement 

ontvangt, dan bent u vanaf dan een “groene resident”.  


