
Het Servicepaspoort heeft een uitgebreid service-  
en cursuspakket voor alle leeftijden, o.a.:

n  Meer Bewegen voor Ouderen
n  Handig omgaan met de tablet
n  Verhuisservice
n Handig omgaan met de mobiele telefoon
n  Leren Masseren
n Diensten aan huis
 - (bv. maaltijden, kapper of pedicure)
 - Boodschappendienst
 - Belastinghulp
 -  Collectieve verzekeringen FBTO en Interpolis 
 -  Collectieve zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea

Voor leden van het Servicepaspoort gelden exclusieve  
kortingsregelingen. Alle informatie vindt u op  
www.servicepaspoort.nl

{ Servicepaspoort }

www.ServicepaSpoort.nl

Alle informatie over 
deze kortingen en  
een uitgebreid  
overzicht van onze 
producten- en dien-
sten vindt u in de  
folder Wat biedt  
Servicepaspoort of  
op onze website:

Makkelijk en betrouwbaar met het
ServicepaSpoort

Handig omgaan 
met de mobiele 

telefoon



inhoud van de cursus
Deze cursus is een begeleiding op maat. 
U krijgt één op één ondersteuning van 
een student van Studentaanhuis.nl.  
Dit zijn studenten van Nederlandse  
opleidingen Informatica/ICT. Zij leren u 
in 1 uur uw telefoon op de juiste manier 
te gebruiken en al de mogelijkheden 
van uw telefoon optimaal te benutten.
Er wordt duidelijk uitleg gegeven over 
mobiel bellen en u krijgt natuurlijk  
alle gelegenheid om te oefenen met  
uw eigen telefoon. 

locatie
De cursus wordt op afspraak gehouden 
in Haarlem.

Kosten*/ 
ledenvoordeel
De cursusbijdrage wordt door  
middel van een eenmalige machtiging 
geïncasseerd. Onder voorbehoud van 
tussentijdse wijzigingen zijn de kosten:

Leden € 33,- (niet-leden € 38,-).

informatie/aanmelden
Voor aanmelding en meer informatie 
kunt u van maandag tot en met  
vrijdag telefonisch contact opnemen 
met het Servicepaspoort, telefoon  
023 - 8 918 440. 

aanschaf mobiele  
telefoon
Er is een mogelijkheid om een mobiele 
telefoon met korting aan te schaffen 
bij onze Thuiszorgwinkel, speciaal voor 
senioren. Deze korting krijgt u wanneer 
u lid bent van het Servicepaspoort.
Neemt u hiervoor contact op met de 
thuiszorgwinkel via 023 - 8 918 918.

*Tariefwijzigingen voorbehouden

{                }Handig omgaan met 
de mobiele telefoon

Veel mensen vinden het prettig om mobiel bereikbaar te zijn. 
In de cursus handig omgaan met de mobiele telefoon wordt 
u wegwijs gemaakt in de wereld van de mobiele telefoon. U 
krijgt algemene informatie over bellen en sms-en en het handig 
omgaan met uw eigen telefoon. Hierdoor raakt u vertrouwd 
met uw eigen toestel en de gebruikersmogelijkheden.


