
EEN POSI T IE VE IMPAC T OP DE 
WA ARDE VAN UW VA S TGOED

Savviva heeft in België een leiderspositie 
als het gaat over conciërgediensten. We 
zorgen voor een residentie die niet enkel 
een verfijnde stijl heeft maar eveneens 
buitengewone diensten aanbiedt. Een 
receptie met een toegewijd en ervaren 
conciërge team om uw bewoners in de 

watten te leggen.

EEN UI T ZONDERLIJKE 
THUISERVARING

Uw conciërge is een persoonlijke assistent: 
hij verwelkomt u thuis, kondigt gasten aan, 
ontvangt pakketjes, maakt afspraken, 
zorgt voor het huishouden, wasgoed en 
zoveel meer. Hij reikt creatieve oplossingen 
aan en is altijd oprecht vriendelijk. Op die 
manier voelen bewoners zich thuis en 

hebben ze tijd voor wat echt telt.

EEN VEILIG GE VOEL EN 
GEMOEDSRUS T ZIJN PRIORI TAIR

We zorgen voor een thuis waar bewoners 
zich veilig voelen. Uw conciërge is opgeleid 
om snel en accuraat te reageren op 
risicovolle situaties, is alert en waakzaam 
en bezit de nodige discretie en integriteit. 
We garanderen uw residenten een 

welverdiende gemoedsrust.

VERSCHILLENDE MOGELIJKHEDEN, AANPASBAAR AAN UW WENSEN

ON-SITE CONCIERGE

• Voltijds conciërge in  
uw residentie

• Persoonlijk contact met  
de residenten en gasten

• Kleine winkel met praktische 
basisproducten

• Veiligheid en controle 
worden verzekerd door 
aanwezigheid op locatie

• Gepersonaliseerde website 
en mobiele app

 NEW   SMART CONCIERGE

• Persoonlijk onthaal op afstand 
via video-oproep

• Makkelijke interactie en 
visueel contact

• Beperkte logistieke kost, 
een conciërge beheert 
meerdere gebouwen

• Digitale kluisjes voor ophaal 
en levering

• Gepersonaliseerde website 
en mobiele app

NEW   LIVE-IN CONCIERGE

• De conciërge woont in de residentie 
en staat in voor het onthaal

• Persoonlijk contact met de 
residenten en gasten

• De conciërge voorziet een 
breed gamma aan diensten

• Veiligheid en controle door 
aanwezigheid op locatie

• Gepersonaliseerde website en 
mobiele app

ON-SITE CONCIERGE  I  SMART CONCIERGE  I  LIVE-IN CONCIERGE

Residential  Concierge  Services

Een persoonlijke conciërge
en uitstekende service  

voor uw residentie

+32 2 669 07 29 | welcome@savviva.be | www.savviva.be


