
Met het Servicepaspoort heeft u de keuze uit een uitgebreid  
service- en cursuspakket voor alle leeftijden, met onder andere:

n Meer Bewegen voor Ouderen
n Handig omgaan met de tablet of mobiele telefoon
n Verhuisservice
n Collectieve (zorg)verzekeringen 
n Diensten aan huis, zoals:
 - Maaltijden, kapper of pedicure 
 - Boodschappendienst 
 - Belastinghulp 

Als lid van het Servicepaspoort krijgt u exclusieve korting op deze 
diensten. Meer informatie vindt u op www.servicepaspoort.nl.

{            }Servicepaspoort

www.ServicepaSpoort.nl

Alle informatie  
over deze kortingen  
en een uitgebreid  
overzicht van onze 
producten- en  
diensten vindt u  
op onze website:

Servicepaspoort
Postbus 6166
2001 HD  Haarlem
T 023 - 89 18 440
E info@servicepaspoort.nl

Makkelijk en voordelig met het
ServicepaSpoort

Uw conSUlent 
BeMiddeling 

thUiSWij staan 

graag voor  

u klaar



Bemiddeling Thuis 
Bemiddeling Thuis is een dienst van 
Servicepaspoort. De consulent Bemid-
deling Thuis helpt u bij vragen over 
zorg- en hulpverlening, mantelzorg-
ondersteuning, services (aan huis),  
vragen over administratieve zaken en 
correspondentie en ondersteuning bij 
het maken of nakomen van afspraken. 
De consulent bekijkt samen met u 
wat uw levenstijl is en welke wensen u 
heeft. Heeft u behoefte aan hulp bij de 
administratie of wilt u juist meer onder 
de mensen komen? Met welke vragen 
over de toekomst zit u? Omdat uw  
situatie altijd kan veranderen, heeft u 
regelmatig contact met de consulent.

Abonnement
Met een abonnement op ‘Bemiddeling 
Thuis’ krijgt u:
n  Jaarlijks een persoonlijk bezoek aan 

huis van uw consulent. Gezamenlijk 
maakt u een plan voor het komende 
jaar. Indien nodig komt de consulent 
in overleg met u vaker langs.

n  Elke maand telefonisch of via beeld-
bellen contact met de consulent.  
Tussentijds contact is altijd mogelijk.

n  Uw consulent denkt actief met u  
mee over passende hulpverlening  

of services en bespreekt de  
verschillende mogelijkheden met u. 

n  De consulent helpt u bij het oplossen 
van uw zorg- en welzijnsvragen.

Kosten
Bent u lid van Servicepaspoort? Dan 
betaalt u € 14,- per maand, niet-leden 
betalen € 17,- per maand. U kunt het 
abonnement maandelijks opzeggen. 
 

Meer informatie
Wilt u gebruik maken van het  
abonnement ‘Bemiddeling Thuis’ of 
heeft u vragen over Servicepaspoort? 
Bel dan met Servicepaspoort op  
telefoonnummer 023 - 89 18 440  
(bereikbaar van maandag t/m vrijdag 
van 8.30 tot 17.00 uur) of stuur een  
e-mail naar info@servicepaspoort.nl.

{              }Wat kan de consulent 

Bemiddeling Thuis 
voor u doen? 

U woont thuis in uw eigen vertrouwde omgeving en van u mag 
dat nog wel een tijd zo blijven. Ook als u merkt dat u meer 
zorg of begeleiding zou kunnen gebruiken. Tegenwoordig  
zijn er veel mogelijkheden om u te ondersteunen, zoals inzet 
van vrijwilligers, technologische hulpmiddelen, verschillende 
soorten zorg en welzijn. De consulent Bemiddeling Thuis  
kent de weg in het web van wonen, zorg en welzijn. Met een 
abonnement heeft u altijd een contactpersoon in de buurt  
die u de weg wijst.


