
SERVICE
PASPOORT

{bewaargids}



{ 3 }

inhoud
5  {Van gemak tot zorg}    

 Servicepaspoort

9  {Vakmensen aan huis}

30 {Comfort en gemak}

36 {Actief en gezondheid}

   

42 {Mantelzorg}    
 Vind de juiste balans

44 {Waar kunt u terecht met vragen over zorg?} 
 Weet uw weg in zorgland

48 {Omdat goede zorg heel persoonlijk is}  
 Zorgbalans

52 {Wonen met zorg}    
 Zorgwoning

54 {De rekentool}     
 Inzicht in kosten van services en zorg

56 {Welzijnsorganisaties}    
 Overzicht

59 {Samenwerkingspartners }

  
60 {Thuiszorgwinkels}

 
62 {Wat biedt Servicepaspoort?}

   

63 {Index}      

Fietsenmaker 
aan huis

Pension voor
uw huisdier

Tuinonderhoud

Hulp bij uw 
huishouden

Maaltijdservice

De rekentool

{12}

{30}

{19}

{21}

{14}

{17}

{54}Advies
De slimme studio

Een initiatief van Zorgbalans

Wanneer u op vakantie gaat, valt er veel te 
plannen. Wie geeft de planten water, wie past op 
de hond? Maar ook: wie zorgt dat uw slechtziende 
moeder elke dag warm eet? Wie houdt een oogje 
in het zeil bij uw hulpbehoevende buurman?

Hotel Thuis, een product van ledenservice Service 
paspoort, regelt een week lang de schone was, 
boodschappen en de warme maaltijd. Betrouwbare 
leveranciers en één aanspreekpunt.

Vraag meer informatie aan of regel het vandaag nog. 
Kijk snel op www.servicepaspoort.nl/hotel-thuis of 
bel 023 - 89 18 440.

Hotel Thuis, 
vakantie voor 
iedereen

{                    }‘Op vakantie? Laat thuisblijvers 
met minder zorgen achter’
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‘Servicepaspoort is 
er niet alleen om het 
leven comfortabeler, 
maar ook aangenamer 
te maken. Servicepaspoort 
biedt een breed assorti-
ment aan diensten 
en producten van 
gemak tot zorg.’ 

W
e spreken 
Anja 
Schouten, 
bestuurs-
voorzitter 

Zorgbalans samen met Saskia 
Keijzer, manager Servicepas-
poort en Karen Bouwhuis, 
accountmanager Servicepas-
poort over de aanvullende 
waarde van het uitgebreide 
dienstenpakket dat hoort bij 
het lidmaatschap van Service- 
paspoort. De huidige trend 
is dat mensen hun zorg zelf 
regelen. Servicepaspoort zorgt 
ervoor dat vragen snel en 
adequaat beantwoord worden 
en er betaalbare oplossingen 
worden aangeboden.

Ledenservice
Als ledenservice van Zorg-
balans biedt Servicepas-
poort een heel spectrum 
aan betaalbare particuliere 
diensten voor praktische hulp 
en niet verzekerde zorg in de 
thuissituatie. Anja: ‘Ik vind dit 
pakket voor particuliere zorg 
ongelooflijk uitgebreid. Som-
mige mensen worden al op 
jonge leeftijd lid, bijvoorbeeld 
voor de collectiviteitskorting 
op het verzekeringspakket. 
Anderen als ze met pensioen 
gaan, maar nog wel gezond 
zijn. Weer anderen komen 
ermee in aanraking als ze 
zorg nodig hebben en klant 
zijn geworden bij Zorgbalans.’ 

Zorgbalans en Servicepas-
poort versterken elkaar. Juist 
ook als u niet ziek of hulpbe-
hoevend bent en kiest voor 
gemak en comfort. ‘Maar 
het pakket van producten en 
diensten van Servicepaspoort 
kan ook voor mensen met 
thuiszorg van Zorgbalans een 
belangrijke aanvulling zijn’, 
zegt Anja. Saskia neemt als 
voorbeeld het aantrekken  
van steunkousen: ‘Aanvanke- 
lijk kwam er iemand van 
de thuiszorg om daarbij te 
helpen. Toch zijn er genoeg 
mensen die dat best zelf kun-
nen, als ze maar weten hoe. 
Als zo iemand Servicepas-
poort belt met dit probleem, 

{van gemak tot zorg} Servicepaspoort

Nobilis is gericht op mensen die de wens hebben comfortabel 
thuis te willen blijven wonen, die het ervaren van comfort als 
tweede natuur hebben en persoonlijke aandacht op prijs 
stellen. Nobilis bezit de expertise en de creativiteit om samen 
met u hieraan invulling te kunnen geven.

Services die wij u kunnen bieden
●  Geen omkijken naar het huishouden
●   Het concert kunnen bijwonen omdat het 

vervoer geregeld is
●   De tuin zomerklaar maken
●   Maaltijd bereiden met verse ingrediënten
●   Ondersteuning bij het ochtend-, 

middag- en/of avondritueel 
●   Uw open been vakkundig verplegen
●   24 Uur een persoonlijke assistent in huis
●   Nachtzorg

Schipholpoort 46 - 2034 MB Haarlem - Telefoon +31 (0)23 5100333 
info@nobilis.nl - www.nobilis.nl

Heeft u een vraag, opmerking of wilt u graag meer informatie? 
Wij zijn u graag van dienst - per mail, telefonisch of via de post. Indien 
gewenst komen wij bij u langs.

B.MAGAZINE NR 4-opmaak.indd   42 02-10-15   14:36

Heeft u een vraag, 
opmerking of wilt 
u graag meer 
informatie? Wij 
zijn u graag van 
dienst -  per mail,
telefonisch of via 
de post. Indien 
gewenst komen 
wij bij u langs.

Schipholpoort 46
2034 MB Haarlem -  
Tel: 023 510 03 33
info@nobilis.nl
www.nobilis.nl 
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sturen wij de ergotherapeut 
van Zorgbalans zodat iemand 
het zelf kan aanleren.
 
Persoonsalarmering
Denken vanuit de klant, dat 
vinden ze bij Servicepas-
poort belangrijk. Saskia: ‘Kijk 
bijvoorbeeld naar de techno-
logie. De ontwikkelingen op 
dat gebied gaan razendsnel. 
Wij verkennen de markt 
en zoeken leveranciers die 
passende en moderne op-
lossingen bieden waar onze 
klanten echt wat aan hebben. 
Ons product persoonsalar-
mering bestaat al heel lang. 
We hebben twee mensen 
in dienst die niet alleen de 
technische kant volledig 
begrijpen, maar ook gevoel 
hebben voor de emotionele 
kant. Ze komen bij de mensen 
thuis en leggen precies uit 
hoe de persoonsalarmering 
werkt. Bovendien hebben we 
bij Servicepaspoort ook de 
aanvullende dienst alarmop-
volging: als iemand geen drie 
contactpersonen heeft die 
binnen 30 minuten aanwezig 
kunnen zijn, wordt de pro-
fessionele hulp ingeschakeld 
van het ambulante team van 
Zorgbalans.’

Zelf zorg organiseren
Met het oog op de verande-
ringen in de zorg zijn Ser-
vicepaspoort en Zorgbalans 

continu op zoek naar voorzie-
ningen en producten om hun 
klanten zo goed mogelijk van 
dienst te zijn. Anja: ‘Opname 
in een zorginstelling wordt 
steeds minder vanzelfspre-
kend, patiënten vertrekken 
na een operatie eerder uit het 
ziekenhuis, mensen blij-
ven langer zelfstandig thuis 
wonen. Het goede nieuws: de 
meeste mensen wíllen ook 
niets liever dan hun zorg aan 
huis krijgen. Mensen moeten 
wel meer en meer zélf hun 
zorg organiseren, al dan niet 
geholpen door mantelzorgers, 
denk aan behulpzame familie-
leden, buren en vrienden. De 
insteek is om te denken vanuit 
mogelijkheden en niet vanuit 
beperkingen. Wij stemmen ons 
dienstenpakket daarop af.’ 

Betrouwbare dienstverleners
‘De aangesloten leveranciers 
die de diensten en cursussen 
bieden, zijn geselecteerd op 
betrouwbaarheid en ze zijn er 
voor iedere portemonnee;
daarnaast verlenen zij korting 
aan de leden,’ zegt Anja. Met 
alle kortingen heb je het 
lidmaatschap van Servicepas-
poort er snel uit. De regionale 
of lokale dienstverleners 
worden door Servicepaspoort 
zorgvuldig uitgekozen. Karen 
is heel enthousiast over de 
leveranciers, producten en 
voorzieningen van Servicepas-

poort. Het dienstenpakket van 
Servicepaspoort is in de afge-
lopen jaren flink uitgebreid. 
‘Inmiddels werken we met 170 
dienstverleners,’ vertelt ze. 
‘We bieden diensten aan die 
het leven vergemakkelijken 
en veraangenamen. Vak-
mensen die aan huis komen, 
technologische snufjes en 
ook dienstverleners die zich 
richten op gezondheid. Dus 
maaltijddiensten, de kapper 
en pedicure aan huis, maar 
ook minder voor de hand 
liggende voorzieningen en 
diensten, zoals computerhulp 
aan huis, boedelopslag of een 
huisdierenverzorgservice. Als 
je zo’n abonnement hebt, is 
het zonde als je er niet volop 
gebruik van maakt.’

Gemak
Wie uit de Bewaargids 
een dienst of product wil 
afnemen, kan naar Service-
paspoort bellen en wordt 
dan verder geholpen. Saskia 
benadrukt nog eens dat 
het niet altijd hoeft te gaan 
om dingen die mensen niet 
meer kunnen, maar Service-
paspoort biedt ook heerlijk 
gemak. Anja sluit af: ‘Mensen 
die gelukkig en tevreden 
zijn hebben automatisch 
een lagere zorgbehoefte. We 
noemen dat ook wel: een 
onsje welzijn scheelt een 
pondje zorg’

Anja: 
‘Met alle 
kortingen 
heb je het 

lidmaatschap 
van Service-
paspoort er 

snel uit’

Karen: 
‘Bij de selectie van een nieuwe 
leverancier bedenk ik altijd of 
ik hem of haar bij mij thuis over 
de vloer zou willen hebben. Is 
deze leverancier voldoende be-
kwaam? Welke tarieven rekent 
hij en komt hij zijn afspraken na? 
Onze leden krijgen zodoende te 
maken met betrouwbare be-
drijven en organisaties. De prijs 
hebben wij doorgaans vooraf 
al geregeld, vaak met een aan-
trekkelijke korting. Bovendien 
kunnen onze leden altijd op ons 
terugvallen met vragen of even-
tuele klachten over de dienst of 
het product. Hoewel dat laatste 
niet vaak voorkomt, is het toch 
een fijne gedachte.’

Saskia:
‘Soms is het gewoon heerlijk 
gemakkelijk om van de diensten 
en producten van Servicepas-
poort gebruik te maken. En het 
gebeurt ook dat mensen bellen 
met een specifieke vraag of een 
probleem. Het is in die geval-
len altijd een uitdaging om onze 
leden toch te helpen. We be-
schouwen onszelf graag als “de 
handige buurvrouw”: we denken 
mee en komen met een passend 
antwoord. Ook daardoor biedt 
het lidmaatschap van Service-
paspoort een belangrijke meer-
waarde!’ 

van gemak tot zorg
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SERVICEPASPOORT 
Voor vragen en/of opmerkingen 
ten aanzien van uw lidmaatschap 
kunt u contact opnemen via 
telefoonnummer 023 - 8 918 440. 
Of kijk op www.servicepaspoort.nl.

Waarvoor dient deze 
bewaargids?

In deze bewaargids vindt u 
uitgebreide informatie over 
al onze diensten, producten, 
cursussen en bijbehorende 
voordelen. Ze zijn onderver-
deeld in drie categorieën: 
Vakmensen aan huis, Comfort 
en Gemak en Actief en Ge-
zondheid. Wanneer u de gids 
doorleest en producten of 
diensten ziet waar u gebruik 
van wilt maken, neem dan 
contact met ons op. Achter 
in deze bewaargids vindt u in 
de index onze diensten terug 
op alfabetische volgorde. 
Bewaart u de gids digitaal op 
uw computer of bij uw tele-
foon, dan heeft u altijd ons 
complete aanbod bij de hand. 
En mocht u iets niet kunnen 
vinden, belt u ons dan gerust. 
Wij zijn u graag van dienst.

Hoe maakt u gebruik 
van onze diensten?

Er zijn verschillende manieren 
waarop u gebruik kunt maken 
van onze diensten. U kunt een 
dienst aanvragen door ons 
te bellen maar ook door een 
e-mailbericht te sturen naar  
info@servicepaspoort.nl. 
Wij kunnen bij uw vraag de 
best passende leverancier 
vinden en u adviseren.  
Regelt u het liever zelf?  
Via onze website  
www.servicepaspoort.nl 
kunt u ook rechtstreeks de 
leveranciers benaderen. De 
leverancier zal vervolgens 
persoonlijk contact met u 
opnemen om een afspraak 
te maken. U ontvangt vooraf 
prijsinformatie van onze 
leverancier en kunt eventuele 
wensen en bijzonderheden 
doorspreken.

Van massage tot 
klusjesman

We werken alleen samen 
met betrouwbare leveran-
ciers die goede kwaliteit 
leveren. Ons aanbod is zo 
divers dat er voor iedereen 
wel iets bij zit. Bent u niet zo 
mobiel, denk dan eens aan 
een boodschappenservice of 
een kapper aan huis.
Of wanneer u geen tijd heeft 
om te klussen of tuinieren, 
belt u dan met Servicepas-
poort: wij regelen het voor 
u. Heeft u een feestje, maar 
ziet u op tegen de organisa-
tie daarvan? Onze cateraars 
helpen u graag. Daarnaast 
is ons aanbod op het gebied 
van gezondheid en welzijn 
interessant voor iedereen. 
Onze leveranciers komen in 
de hele regio Zuid-Kenne-
merland, dus ook bij u!

van gemak tot zorg vakmensen aan huis

AFWIKKELEN NALATENSCHAP/UITVOEREN ERFENIS 
{Ledenvoordeel}

Er komt veel kijken bij de administratie en de afwikkeling van 
een erfenis. Ziet u ertegen op om dit allemaal zelf te doen of 
vindt u het ingewikkeld? Dan kunt u via Servicepaspoort een 
onafhankelijke persoon inschakelen. U kunt onze leverancier 
ook eerder inschakelen, bijvoorbeeld bij langdurige opname in 
een verpleeghuis. 

Het Nalatenschapsdossier is van grote waarde naast uw testa-
ment! Hierin staan namelijk alle belangrijke praktische zaken 
die uw executeur en/of nabestaanden moeten weten om uw 
nalatenschap zorgvuldig af te kunnen wikkelen. Tijdens leven 
dient het dossier als een overzichtelijk naslagwerk van al uw 
bezittingen, verplichtingen, contracten en wilsverklaringen.  

Is uw partner of een andere dierbare overleden, dan kunt u via 
Servicepaspoort geholpen worden bij de afwikkeling door het 
afgeven van een verklaring van executele of een verklaring van 
erfrecht. Ook kunnen zij u adviseren en begeleiden bij de afwik-
keling van de nalatenschap zowel op civiel- als fiscaalrechtelijk 
gebied en alle overige vraagstukken waar u mee te maken krijgt 
bij een overlijden. 

----------------------------------------

VAKMENSEN 
AAN HUIS

ZORGBALANS
Meer informatie over Zorgbalans? 
Neem dan contact met ons op via 
telefoonnummer 023 - 8 918 918, 
e-mail naar info@zorgbalans.nl 
Of kijk op www.zorgbalans.nl.

POSTADRES: 
Servicepaspoort 
Postbus 6166 
2001 HD Haarlem

{contactinformatie} © uitgave 2017

Kijk op de website 
www.servicepaspoort.nl 

of bel 023 - 8 918 440

info
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ALARMERINGSAPPARATUUR (Persoonsalarmering)
{7% ledenkorting}

U wilt het liefst zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en u 
veilig voelen. Er kunnen zich altijd situaties voordoen waarbij u 
(dringend) hulp nodig heeft. Met een alarmapparaat kunt u uw 
eigen contactpersonen of professionele hulp inschakelen.
Servicepaspoort heeft eigen apparaten in beheer waarmee u 
niet afhankelijk bent van gemeente of zorgverzekeraar. U krijgt 
korting met een lidmaatschap van Servicepaspoort. U betaalt 
hiervoor eenmalige aansluitkosten, en daarnaast de maandelijk-
se huur voor het alarmapparaat. Informeer bij uw zorgverzeke-
raar naar een mogelijke vergoeding. 

----------------------------------------

ALARMOPVOLGING (Professioneel) {Exclusief voor leden}

Alarmopvolging is een aanvullende dienst op de alarmerings-
apparatuur. Als u geen drie contactpersonen heeft die binnen 
30 minuten bij u kunnen zijn, is Professionele Alarmopvolging 
iets voor u! Met een abonnement op Professionele Alarmopvol-
ging bent u 7 dagen per week, 24 uur per dag verzekerd van 
professionele hulp door het ambulante team van Zorgbalans. Er 
is altijd een medewerker van de thuiszorg beschikbaar om naar 
u toe te komen. Het team komt in actie bij een calamiteit, bij-
voorbeeld als u valt. Persoonsalarmering is mogelijk in de regio 
Zuid-Kennemerland. De abonnementskosten komen neer op een 
gering vast bedrag per maand. 

----------------------------------------

AUDICIENSERVICE {10% ledenkorting op gehoorbeschermers}

Gehoorverlies is de gewoonste zaak van de wereld. Iedereen 
krijgt er vroeg of laat mee te maken. Dat is vervelend, maar er 
is gelukkig wel wat aan te doen. Daar zorgt onze leverancier 
voor. U kunt een gratis gehoortest door hen laten doen en u 
krijgt een onafhankelijk advies van gediplomeerde audiciens. 
Dat kan ook bij u thuis (geen voorrijkosten). 

----------------------------------------

BEAUTY & LIFESTYLE {Ledenvoordeel}

Voel je bijzonder tijdens een workshop visagie of hairstyling, 
een catwalk- of fotomodeltraining. Een team van professionele 
visagisten, stylisten en kappers verzorgt de workshops bij u op 
locatie of in een studio. 

----------------------------------------

BEHANG- & SCHILDERSERVICE {10% ledenvoordeel 
op materialen}

Soms is het inhuren van een behanger of schilder de oplossing 
om te kunnen genieten van uw woonomgeving. Servicepas-
poort werkt met vakmensen die zelfs (in overleg) binnen een 
week de klus kunnen klaren. 

----------------------------------------

BELASTINGSERVICE {Tot € 30,– ledenvoordeel}

De aangifte inkomstenbelasting is elk jaar weer een heel kar-
wei. De belastingadviseur kan u hierbij helpen. Tussen februari 
en 1 april kan deze bij u thuis komen en daarna is er een gratis 
opstuurservice. 

----------------------------------------

BIBLIOTHEEKSERVICE ZUID-KENNEMERLAND 
{Gratis aan huis voor leden}

De bibliotheek is er voor iedereen. Dus ook voor mensen die 
niet in staat zijn om naar de bibliotheek te komen. De Biblio-
theek aan Huis zorgt ervoor dat u kunt blijven lenen. Boeken, 
tijdschriften, cd’s, films, groteletterboeken en luisterboeken, 
wat u maar wilt. Zij brengen de materialen gratis bij u thuis 
en halen ze ook weer op. De Bibliotheek aan Huis is er voor 
iedereen die woonachtig is in de regio Zuid-Kennemerland en 
vanwege een fysieke beperking niet (of tijdelijk niet) naar de 
bibliotheek kan komen. 

----------------------------------------

We komen 
bij de mensen 

thuis en leggen 
precies uit 

hoe persoons-
alarmering 

werkt

Kijk op de website 
www.servicepaspoort.nl 

of bel 023 - 8 918 440

info
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COMPUTERHULP {5% ledenkorting}

Heeft u hulp nodig met uw computer, iPad of e-reader, wilt u 
bekend raken met het internet of wegwijs gemaakt worden op 
uw computer? Via Servicepaspoort kunt u daarmee geholpen 
worden. Zij geven ook advies bij het beveiligen van uw draadloos 
netwerk. Tevens kunt u cursussen volgen via Servicepaspoort. 

----------------------------------------

DIERENARTS {20% ledenkorting op een huisbezoek}

Servicepaspoort werkt samen met twee moderne klinieken in 
uw regio voor de behandeling van gezelschapsdieren. Consul-
ten, onderzoeken en operaties, alle zorg onder één dak. Ook 
voor echo’s, kijkoperaties en specialistische zorg bent u bij hen 
aan het goede adres. Tevens verzorgen zij thuisvisites voor 
bijvoorbeeld het laten inenten van uw huisdier. 

----------------------------------------

FIETSENMAKER AAN HUIS {Geen voorrijkosten}

De fietsenmaker van Servicepaspoort komt bij u langs voor een 
onderhoudsbeurt of reparatie aan uw (elektrische) fiets, scooter 
of rollator. Met zijn mobiele werkplaats komt hij naar u toe, 
waar u ook bent. Handig, want zo kunt u een afspraak maken 
bij u thuis, maar ook op uw werk. 

----------------------------------------

FINANCIEEL MISBRUIK OUDEREN {Gratis voorlichting 
over het voorkomen ervan}

Uit onderzoek blijkt dat in Nederland jaarlijks ongeveer 30.000 
ouderen slachtoffer worden van financieel misbruik. Het minis-
terie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is daarom gestart 
met het actieplan ‘Ouderen in veilige handen’. Een van de 
doelstellingen is het voorkomen van financiële uitbuiting van 
ouderen. Het ministerie ziet hierin een belangrijke rol wegge-
legd voor de notaris. Onze notaris geeft, op verzoek, voorlich-
ting aan ouderen om de kans dat zij slachtoffer worden van 
financieel misbruik te verkleinen. 

----------------------------------------

BLOEMENSERVICE  {10% ledenkorting}

Bloemen kunnen uw huis een beetje mooier kleuren! Wilt u een 
boeket laten bezorgen of wilt u misschien gebruikmaken van 
een bloemenabonnement? Dit kan geregeld worden door de bij 
Servicepaspoort aangesloten bloemisten. Zij zijn hierin gespeci-
aliseerd en hebben hun eigen bezorgdienst in de regio Velsen, 
Haarlem en omstreken. Ook voor speciale gelegenheden zoals 
Kerst, Valentijnsdag, Pasen en Moederdag kunt u bij hen terecht. 
Servicepaspoortleden krijgen 10% korting op hun aankoop.

----------------------------------------

BOEDELOPSLAG {Ledenvoordeel}

Als u huisraad of andere spullen hebt die u niet kwijt kunt, denk 
eens aan (tijdelijke) extra opslagruimte. Ideaal voor bijvoorbeeld 
opslag van uw huisraad bij verbouwing, verhuizing of van uw 
seizoensgebonden spullen zoals tuinmeubilair, kampeerspullen, ski-
boxen, surfplanken of fietsen. De units zijn 24 uur per dag beveiligd. 

----------------------------------------

BOODSCHAPPENSERVICE {Gratis thuisbezorgd vanaf € 35,–*}

Als u om gezondheidsredenen of vanwege tijdgebrek de bood-
schappen niet (meer) zelf kunt doen, kunt u gebruikmaken van de 
boodschappenservice. Zij bieden de helpende hand in Zuid-Ken-
nemerland, Velsen, IJmuiden en de Bollenstreek. Servicepaspoort 
meldt u als klant aan, waarna u zelf al uw dagelijkse boodschap-
pen en aanbiedingen uit de wekelijkse folder kunt bestellen. Ook 
kunnen kleine verse boodschappen besteld worden via een aantal 
van onze maaltijdleveranciers. *excl. rookwaren

----------------------------------------

CATERINGSERVICE {10% ledenkorting op het offertebedrag}

Via Servicepaspoort kunt u een catering voor twee tot duizend 
personen op elke gewenste locatie laten verzorgen. Van bitter-
garnituren tot luxe diner en van serviesgoed tot feesttent, zij 
kunnen alles tot in de puntjes voor Servicepaspoortleden rege-
len. Zij maken van elke gelegenheid een geslaagd culinair event! 

----------------------------------------

vakmensen aan huis

Kijk op de website 
www.servicepaspoort.nl 
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HUISDIERENVERZORGSERVICE {10% ledenkorting op het 
offertebedrag}

Heeft u huisdieren en gaat u op vakantie of familiebezoek, moet 
u opgenomen worden in een ziekenhuis of heeft u een bepaal-
de beperking waardoor het verzorgen niet of minder mogelijk 
is? Dan staan onze dierenverzorgers voor u klaar. Een van hen 
komt eerst bij u langs om de aanvraag met u te bespreken en 
daarna wordt een offerte opgemaakt. 

----------------------------------------

HULP BIJ AFVALLEN {Ledenkorting}

Bent u op zoek naar iemand die u kunt begeleiden bij het af-
vallen? Dat kan via Servicepaspoort. Neem contact met ons op 
voor meer informatie.

----------------------------------------

HULP BIJ UW HUISHOUDEN {De eerste drie maanden 10% 
ledenkorting}

Heeft u moeite met de dagelijkse huishoudelijke werkzaam-
heden en wilt u hierbij ondersteuning ontvangen? Of worden 
bepaalde huishoudelijke activiteiten u te zwaar? Dan is extra 
hulp en ondersteuning vaak een welkome uitkomst. Onze erva-
ren en betrokken medewerkers helpen u graag bij alle huishou-
delijke zaken zoals stoffen, stofzuigen, wassen, ramen lappen, 
bedden opmaken en verschonen, het verzorgen van de brood-
maaltijd en het opwarmen of (helpen) koken van de maaltijd. 
Uw wensen staan hierbij centraal. Huishoudelijke hulp kunt u 
particulier inkopen, betalen uit uw PGB-budget en/of hiervoor 
een indicatie in natura aanvragen bij uw gemeente. 

----------------------------------------

INTERIEURADVIES/DECORATIE {10% korting per uur}

Niet alles kan meegenomen worden bij een verhuizing naar een 
kleinere woning. Welke keus kan er dan het best gemaakt wor-
den? U kunt op maat advies krijgen, maar u kunt ook geholpen 
worden bij het uitkiezen van nieuwe meubels of gordijnen. 

----------------------------------------

Kijk voor meer informatie op www.servicepaspoort.nl of bel 023 - 8 918 440

FOTOBOEKEN {10% ledenkorting}

In ieders leven zijn er volop momenten die de moeite waard 
zijn om vastgelegd en herinnerd te worden. Van geboorte, hu-
welijk tot ‘gouden’ jubilea, overal komt de fotocamera uit de tas. 
Wat doen we verder met die foto’s? Bekijken we ze op de com-
puter, drukken we ze af en verdwijnen die snapshots vervol-
gens in de (digitale) schoenendoos? Dat is jammer! Heeft u ook 
zoveel fotomateriaal en de wens daar een mooi en waardevol 
boek van te maken? Vindt u het lastig om dat zelf te doen? Ser-
vicepaspoort brengt u graag in contact met onze leverancier.

----------------------------------------

GASSERVICE {10% ledenkorting}

Heeft u problemen met uw geiser/gashaard of cv? Onze leve-
rancier heeft al meer dan twintig jaar ervaring op gasservicege-
bied. Spoedreparaties kunnen binnen 24 uur plaatsvinden. Hij 
werkt samen met erkende installateurs. 

----------------------------------------

GLAZENWASSERVICE {10% ledenkorting bij het 
afsluiten van een offerte}

Wilt u uw ramen professioneel schoon en streeploos gewas-
sen? Onze leverancier komt eerst bij u langs om een offerte uit 
te brengen. U kunt bij hem een abonnement afsluiten, wel zo 
makkelijk! Dan komt de glazenwasser op verzoek bijvoorbeeld 
1x per 5 weken of 1x per 10 weken, net waar uw voorkeur naar 
uitgaat. Als u ervoor zorgt dat uw buren ook nog meedoen in 
uw abonnement, krijgt u extra korting! 

----------------------------------------

HOVENIER(groot tuinonderhoud) {10% ledenkorting}

Onze hoveniers verrichten met name groot onderhoud. Denk 
aan spitwerk, bomen rooien, mini-grondverzet en sierbestra-
ting. Maar ze kunnen ook met u meedenken over een nieuw 
tuinontwerp. 

----------------------------------------

vakmensen aan huis

Mensen 
willen graag 

hun onaf-
hankelijkheid 

behouden

Kijk op de website 
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KAPPER AAN HUIS {Diverse voordelige behandelingen}

Onze kapper komt bij u thuis wanneer het u uitkomt. Of het nu 
gaat om alleen knippen, highlights of een complete haarkleu-
ring, alles is mogelijk. Kinderen tot 12 jaar en 65-plussers beta-
len het lage tarief. Er geldt ook een aanbod als drie personen of 
meer (op één adres) zich laten knippen. De tarievenlijst vindt u 
op onze site.

----------------------------------------

KLEDINGREPARATIESERVICE {10% ledenkorting}

Op zoek naar iemand die uw kledingstukken repareert of ver-
maakt naar wens? Als lid van Servicepaspoort ontvangt u 10% 
korting op elke kledingreparatie. Voor het eventueel halen of 
brengen* wordt een kleine vergoeding gevraagd. *Dit is helaas 

niet bij alle kledingreparatieshops mogelijk. Vraag naar de voorwaarden.

----------------------------------------

(Grote) KLUSSENDIENST {Tot 15% ledenkorting op het uurtarief}

Voor grote kluswerkzaamheden zoals renovaties, plaatsen 
isolatieglas, verbouwing van keuken, badkamer, sanitair en 
timmerwerken heeft Servicepaspoort diverse leveranciers voor 
u geselecteerd. 

----------------------------------------

(Kleine) KLUSSENDIENST {Speciaal tarief voor leden}

Heeft u kleine klussen in en om het huis zoals bijvoorbeeld 
schilderijen of lampen ophangen, reparatie aan uw lekkende 
kraan of een deurgreep vervangen? Maar ook montage van 
meubels, schilderwerk, behangen, installeren van uw tv, of la-
minaatvloer leggen, met uw lidmaatschap van Servicepaspoort 
ontvangt u eerst een vrijblijvende prijsopgave, waarna u kunt 
beslissen om de werkzaamheden uit te laten voeren. 

----------------------------------------

Kijk voor meer informatie op www.servicepaspoort.nl of bel 023 - 8 918 440vakmensen aan huis
LOODGIETERS- EN INSTALLATIESERVICE {10% ledenkorting}

Onze leveranciers zijn vakmannen, op het gebied van loodgie-
ters- en installatiewerk (grote en kleine loodgietersklussen). 
Montage en reparatie van waterleidingen, riolering, sanitair, 
ventilatie, lood- en zinkwerk, dakwerkzaamheden, speciale voor-
zieningen (het plaatsen van alle soorten handgrepen, beugels en 
speciale kranen, die met weinig kracht te bedienen zijn). 

----------------------------------------

MAALTIJDSERVICE  {Ledenvoordeel/geen afnameverplichting}

Maak het uzelf gemakkelijk en geniet iedere dag van een ge-
zonde en lekkere maaltijd. Onze leveranciers bieden een zeer 
uitgebreid menu van warme, koelverse of vriesverse maal-
tijden, soepen en desserts. Tevens is er een ruime keuze aan 
vegetarische en dieetmaaltijden. De maaltijden worden gratis 
thuisbezorgd zonder afnameverplichting. De warme thuismaal-
tijden kunt u geleverd krijgen op maandag tot en met vrijdag-
middag en in de avond. Op zaterdag worden de maaltijden in 
de middag bezorgd. Alle gekoelde maaltijden zijn kant-en-klaar 
en zijn eenvoudig te verwarmen in magnetron of oven. Voor u 
het weet, zet u op ieder door u gewenst tijdstip een lekkere en 
gezonde maaltijd op tafel. 

----------------------------------------

MANICURE {Vanaf € 2,50 ledenkorting}

Door invloeden van buitenaf kunnen uw handen droog zijn en uw 
nagels in een minder goede conditie. De ideale verzorging voor uw 
handen en natuurlijke nagels is een manicurebehandeling. Hierna 
zijn uw handen en nagels weer in perfecte conditie. U kunt hier-
voor een afspraak maken met een van onze leveranciers. 

----------------------------------------

MASSAGE {10% ledenkorting}

Onze leveranciers zijn gespecialiseerd en gediplomeerd in allerlei 
massages. Al hun behandelingen zijn gericht op welzijn, ontspanning, 
in balans en tot jezelf komen, zowel lichamelijk als geestelijk. Denk 
aan: ontspanningsmassage, sportmassage en voetreflexmassage. 

----------------------------------------

Kijk op de website 
www.servicepaspoort.nl 
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PEDICURE {€ 2,00 - €2,50 ledenkorting, vanaf € 25,– per behandeling}

De pedicure is voor iedereen die last heeft van voetklachten of 
deze juist wil voorkomen. Onze erkende pedicures komen bij 
u thuis voor een basisbehandeling (nagels verzorgen, eelt en 
likdoorns verwijderen en een korte massage) of een medische 
voetverzorging voor mensen met reuma of diabetes. 

----------------------------------------

PENSION VOOR UW HUISDIER {Gratis ophalen en thuisbrengen}

Bent u tijdelijk niet in de gelegenheid om voor uw kat of hond 
te zorgen, dan kunt u via Servicepaspoort betrouwbare opvang 
voor uw huisdier regelen. Zij beschikken over een goed en 
professioneel ingericht pension met gescheiden ruimtes voor 
honden en katten. De goed opgeleide medewerkers staan klaar 
om uw huisdier tijdens uw afwezigheid deskundig en met lief-
de en aandacht te verzorgen. Als lid kunt u gebruikmaken van 
gratis ophalen of thuisbrengen van uw huisdier, als het dier 
opgenomen dient te worden in een pension. 

----------------------------------------

PROFESSIONAL ORGANIZER {10% ledenkorting op uurbasis}

Een professional organizer begeleidt en adviseert bij het over-
zichtelijk maken en structureren van uw huis. Een professional 
organizer wordt ook wel beschouwd als een opruimcoach. Het 
opruimen van spullen is echter nooit een doel op zich, maar 
een middel om weer rust en ruimte te creëren voor leuke 
dingen. De professional organizers van Servicepaspoort zijn 
aangesloten bij de erkende beroepsvereniging NBPO. 

----------------------------------------

PRUIKENSERVICE: HAARSTUKKEN AANMETEN AAN HUIS
{10% ledenkorting/gratis verzorgingspakket}

Servicepaspoort biedt persoonlijke pruikenservices aan huis 
voor haarwerken, pruiken en haarprothesen. Als u een haarstuk 
naar wens heeft gevonden, wordt dit direct voor u op maat 
gemaakt. Een fijne gedachte als uw haar dreigt uit te vallen 
wegens ziekte of de behandeling daarvan. 

----------------------------------------

ONGEDIERTEBESTRIJDING 10% ledenkorting}

Heeft u last van ongedierte, zoals bijvoorbeeld muizen, ratten, 
vogels, mollen, houtworm, vlooien, kruipende insecten of wes-
pen? Dan hebben wij voor u een bedrijf geselecteerd dat zijn ui-
terste best zal doen om het naar uw tevredenheid op te lossen. 
Naast service aan huis bieden zij ook producten aan waarmee u 
zelf aan de slag kunt. 

----------------------------------------

ONTSTOPPINGSSERVICE {5% ledenkorting op ontstoppingen}

Ontstoppen van alle voorkomende afvoeren, zoals douche-, goot-
steen-, toilet- en regenwaterafvoeren. Reiniging onder hoge 
druk, kleurencamera-inspectie & riooldetectie, rookinspectie, 
vernieuwen van riolering. Via Servicepaspoort kunnen al deze 
diensten geleverd worden. 

----------------------------------------

OPTICIEN AAN HUIS {15% ledenkorting op montuur, glazen 
en materiaalkosten} 

Ongemerkt kunnen uw ogen achteruitgaan. Het is belangrijk 
dat in de gaten te houden. Voor iedereen boven de 45 jaar 
is het raadzaam om één keer per twee jaar de ogen te laten 
meten. Onze leverancier komt bij u thuis. U kunt rustig brillen 
passen en een nieuw montuur uitzoeken. 

----------------------------------------

PARTICULIERE ZORG {Bij langer thuis wonen}

Onze leveranciers bieden een kwalitatief hoogwaardig en goed 
betaalbaar dienstverleningspakket gericht op het (langer) thuis 
blijven wonen, zorg aan huis en het verlichten van mantelzorg-
taken. Het uitgebreide dienstenpakket varieert van particuliere 
(zorg)diensten, zoals verpleging aan huis, tot aan diensten die 
het leven vergemakkelijken, zoals hulp bij boodschappen, een 
strijkservice of administratieve ondersteuning. 

----------------------------------------

vakmensen aan huis
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REPARATIESERVICE HUISHOUDELIJKE APPARATEN
{50% ledenkorting op voorrijkosten}

Niets zo vervelend als een apparaat dat stuk is. Via Servicepaspoort 
kunt u aan huis alle merken wasautomaten, drogers, koelkasten, 
diepvriezers, kookplaten et cetera laten repareren. U krijgt ter 
plaatse vooraf een prijsopgave. De korting geldt alleen bij daadwer-
kelijke reparaties, niet bij een onderzoek en gebruikersfouten. 

----------------------------------------

SCHILDERSERVICE {10% ledenkorting}

Als uw huis wel een likje verf kan gebruiken, heeft Servicepas-
poort een aantal leveranciers voor u geselecteerd. Zij verzorgen 
vakkundig al uw schilderwerk binnens- en buitenshuis. U kunt 
vrijblijvend een offerte aanvragen. 

----------------------------------------

SCHOONHEIDSBEHANDELINGEN {Ledenkorting}

Wilt u wel eens een professionele schoonheidsbehandeling op 
basis van aromatherapie? Dat kan via Servicepaspoort geregeld 
worden. Vraag naar onze ledenkorting.

----------------------------------------

(Grote) SCHOONMAAKSERVICE {Korting op uurtarief}

Uw gezondheid laat het niet toe of u heeft gewoonweg geen tijd 
om zelf de grote schoonmaakklussen aan te pakken. Via Servicepas-
poort kunt u een professioneel schoonmaakbedrijf inschakelen. Zij 
klaren deze klus graag voor u. Minimale afname is vier uur. 

----------------------------------------

SCHOORSTEENVEGEN/DAKGOTEN REINIGEN EN DAKINSPECTIE
{10% ledenkorting}

Heeft uw dak een onderhoudsbeurt nodig? Via Servicepaspoort 
kunt u onze leverancier inschakelen voor werkzaamheden aan 
uw dak(goot) en schoorsteen. Ook kunt u uw dakgoten of uw 
mechanische ventilatiesystemen laten reinigen. 

----------------------------------------

vakmensen aan huis
STOFFEERSERVICE {Vanaf 5% ledenkorting op materiaal. Gratis 
haal- en brengservice}

Onze leveranciers zijn een begrip in ons werkgebied. Dé specia-
listen op het gebied van complete woninginrichting. Zij leveren 
tapijt, gordijnen, behang, zonwering, parket en laminaat. (Nieuwe) 
bewoners kunnen worden opgehaald en weer teruggebracht om 
stoffering uit te zoeken. Binnen acht dagen kan er, in principe, 
geleverd worden (inclusief het aanbrengen van bijvoorbeeld rails). 
Zij beschikken over speciale lijm voor vloerbedekking, die makke-
lijk te verwijderen is. Egaliseren en ondervloeren leggen kunnen 
zij uiteraard ook. 

----------------------------------------

STOMERIJ/WASSERIJ/STRIJKSERVICE {Ledenvoordeel}

Wilt u uw wasgoed graag uitbesteden? Wij hebben diverse leveran-
ciers voor u geselecteerd waar wij goede ervaringen mee hebben. Er 
geldt een haal- en brengservice tegen een kleine vergoeding. 

----------------------------------------

TESTAMENT/LEVENSTESTAMENTSERVICE {Ledenkorting
bij het opstellen van uw (levens)testament}

Via Servicepaspoort kunt u bij onze notaris terecht voor het op-
stellen van uw (levens)testament. Hij geeft u graag advies op maat 
over wat voor u van belang is om op te nemen in uw (levens)testa-
ment zodat dit aansluit bij uw persoonlijke situatie en wensen. 

----------------------------------------

(Klein) TUINONDERHOUD {Ledenvoordeel}

De tuin onderhouden kan een flinke klus zijn. U kunt dit uit-
besteden aan de bij ons aangesloten vrijwilligersorganisatie of 
aan de bij ons aangesloten professionele leveranciers. Denk aan 
grasmaaien, snoeien, blad ruimen en onkruid wieden of bestrij-
den. Maar ook voor het aanplanten bent u bij ons aan het goede 
adres. U kunt ook uw tuin zomer- of winterklaar laten maken of 
periodiek onderhoud afspreken. 

----------------------------------------

Kijk op de website 
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vakmensen aan huis
TUINONTWERP {5% ledenkorting}

Heeft u plannen om uw tuin (geheel of gedeeltelijk) aan te 
pakken? Met een goed ontwerp heeft u jarenlang plezier van 
uw tuin, in alle seizoenen. Onze leverancier helpt u daarbij. Zij 
ontwerpen zelf of schakelen een hovenier voor u in. Daarnaast 
geven zij als tuincoach tips en adviezen en leert u zelfstandig uw 
tuin te onderhouden. U kunt vrijblijvend een gesprek aangaan. 

----------------------------------------

UITVAARTSERVICE {Ledenvoordeel}

Wilt u uw uitvaart geregeld hebben? Maak dan gebruik van de 
gratis inventarisatie van uw uitvaartwensen van onze leveran-
ciers. Dat kan ook altijd bij u thuis of vlak in de buurt. Een per-
soonlijk afscheid dat past bij uw wensen. Zij luisteren, regelen, 
begeleiden en zorgen ervoor dat op de dag van de uitvaart alles 
verloopt zoals u dat wilt. En zoals u samen hebt afgesproken. 

----------------------------------------

VERHUISSERVICE {Ledenvoordeel}

Voor het (de)monteren en verhuizen van uw spullen biedt Servi-
cepaspoort een verhuisservice aan. Van tevoren komen onze ver-
huizers bij u langs om een inschatting te maken van de hoeveel-
heid werk en de kosten. Als u niet al uw spullen mee kunt nemen 
naar uw nieuwe huis, kunnen wij ook een opslag regelen. 

----------------------------------------

WEBSHOP {Ledenvoordeel}

In de webwinkel staan alle producten die u snel kunt bestellen 
handig bij elkaar. Daarnaast kunt u een kijkje nemen in ons 
overige aanbod van producten en diensten die u via de mail 
of telefoon bestelt. Denk aan: fitbalsem, een smartphone, een 
bloeddrukmeter, kaartjes voor de zomer/winterweek van  
Libelle, abonnementen, of kaartjes voor leuke beurzen. 

----------------------------------------

Lekker, gezond, maar vooral makkelijk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Primeurshop Bol 
Hagelingerweg 1 
2071 CA Santpoort-Noord 
023-5378325 
 
 
www.primeurshopbol.nl    Rabobank: 1458.02.825   BTW Nummer: 001933619B01  
info@primeurshopbol.nl    ING: 1945809    KVK Haarlem: 34016623 

Maaltijden met gewenst 
een soepje en/of toetje.

Seniorenmaaltijden 
voor de kleine eters onder ons.

XL maaltijden voor onze grote eters.

Warm of koud in de middag of avond.

Wij bezorgen in: IJmuiden, Velserbroek, 
Haarlem-Noord, 
Leidsevaart/buurt, Velsen-Zuid, 
Santpoort-Noord en Zuid, 
Boemendaal, Overveen en Driehuis.

Zonder minimale afname of bezorgkosten.
Geen contract, alleen wanneer het u uit komt.

Servicepaspoorthouders een gratis soepje 
of toetje bij de maaltijd.

Primeurshop Bol, Hagelingerweg 1, 
2071 CA Santpoort-Noord, 023-5378325 

info@primeurshopbol.nl  

www.primeurshopbol.nl  of volg ons op C

Wij bezorgen:

Tel.nr. 088-1000100
www.mobella.nl

Tel.

088-1000100 

Klant
waardering

8,6

Knippen

€ 15,70 

Kleuren

v/a € 27,40

Knippen
ter kennismaking

€12,90

Professionele kappers aan huis,
tegen een betaalbaar tarief. 

Op een dag en tijd die u het beste schikt.

Onze kappers aan huis zijn 
altijd gediplomeerd. Zij worden 

regelmatig bijgeschoold en werken met 
professionele producten en

materialen. Zij bieden  bovendien
100% tevredenheidsgarantie!

Kijk op de website 
www.servicepaspoort.nl 
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Heerlijk genieten van een weelderige tuin is nog
relaxter als deze een paar keer per jaar voor u
wordt onderhouden. U kunt daarbij denken aan 
het uw tuin eens flink laten snoeien of het zomer- 
en winterklaar maken. Ook het planten 
van bollen in het najaar of uw bloem-
potten laten vullen met eenjarig perk-
goed in het voorjaar behoort tot de 
mogelijkheden.

ZET DE BLOEMETJES 
BUITEN MET
de tuinkapper

voor maar € 35,- 
per uur

INCLUSIEF BTW

• Onkruid wieden
• Snoeien van struiken en hagen
• Zomer- en winterklaar maken
• Opknapbeurten van bestaande tuin
• Terras-reiniging
• Beplantingsadvies
• Snoeiadvies
• Indien gewenst ook 
  gezamenlijk werken 
  in de tuin

Nathalie Hoeflaak van tuinonderhouds-
bedrijf de Tuinkapper heeft ruimschoots 
ervaring in het vakkundig onderhouden 
van uw tuin en veel passie voor het vak. 
De Tuinkapper is gespecialiseerd 
in het onderhoud van bestaande 
tuinen en gaat altijd uit van de 
wensen van de klant.

* Snel
  * Flexibel
    * Betrouwbaar

Moet het veilig, simpel en snel? 

Bel 0255 - 53 75 32
info@kleineverhuizer.nl

Nu ook voor al uw opslag eN oNtruimiNgeN

De kleine VeRHUIZeR
www.kleiNeverhuizer.Nl



Korf Catering verzorgt de catering van 2 tot 1000 personen op elke 
gewenste locatie en elk budget.  

Wij verzorgen graag uw receptie, bbq, verjaardag, jubileum,  
feestavond, bedrijfsfeest of condoleance. 
Van bittergarnituren tot lunch en buffet  

van serviesgoed tot feesttent. 

Kijk voor meer informatie op www.korfcatering.nl  

www.korfcatering.nl I Kennemerlaan 88 I IJmuiden I 0255 - 512745 
www.facebook.nl/korfcatering 

Martha Flora 
De dementiezorg die u zoekt.
Nu ook in Haarlem.

De allerbeste zorg voor oudere mensen met een 

dementie als thuiswonen niet meer gaat. Bel voor 

meer informatie met Janneke Leijden van Amstel 

op 06 3934 6365 of ga naar www.marthafl ora.nl

De dementiezorg die u zoekt
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Voor leden van Servicepaspoort bieden zij 20% korting  
op een huisbezoek. Voor meer informatie kunt u  
contact opnemen met Servicepaspoort of kijk op  
www.dierenartsvelserbroek.nl/www.dierenartsbeverwijk.nl.

Fotoboeken
10% Ledenkorting

In ieders leven zijn er volop momenten die de moeite waard 
zijn om vastgelegd en herinnerd te worden. Van geboorte, 
huwelijk tot ‘gouden’ jubilea, overal komt de fotocamera uit 
de tas. Wat doen we verder met die foto’s? Bekijken we ze 
op de computer, drukken we ze af en verdwijnen die snap-
shots vervolgens in de (digitale) schoenendoos? Dat is jam-
mer! Heeft u ook zoveel fotomateriaal en de wens daar een 
mooi en waardevol boek van te maken? Vind u het lastig om 
dat zelf te doen? Dan neem ik die taak graag van u over.  
Kijk voor meer informatie op www.levensfotoboeken.nl.

Uw ware levensverhaal bevat niet alleen feitjes en vaak ver-
telde anekdotes. Wie u bent verschuilt zich in de details van 
echte gebeurtenissen. Geschreven Leven gaat samen met u 
op zoek en maakt de rode draad in uw leven zichtbaar. Het 
resultaat is een persoonlijk levensboek waarin uw verhaal 
wordt geïllustreerd met eigen foto’s en andere tastbare her-
inneringsdocumenten. Léonie de Boer is Geschreven Leven. 
In een vrijblijvend persoonlijk gesprek vertelt zij u graag 
meer over de mogelijkheden. Als lid van Servicepaspoort  
krijgt u 10% korting. Voor meer informatie of contact:  
www.geschrevenleven.nl, leonie@geschrevenleven.nl.  
Natuurlijk kunt u ook telefonisch contact opnemen:  
06 - 41 808 402.

Financieel misbruik ouderen
Gratis voorlichting

Uit recent onderzoek blijkt dat in Nederland jaarlijks on-
geveer 30.000 ouderen slachtoffer worden van financieel 
misbruik. Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en 
Sport is daarom gestart met het actieplan ‘Ouderen in veilige 
handen’. Een van de doelstellingen is het voorkomen van 
financiële uitbuiting van ouderen. Het ministerie ziet hierin 
een belangrijke rol weggelegd voor de notaris. Notarishuis 
IJmond geeft, op verzoek, voorlichting aan ouderen om de 
kans dat zij slachtoffer worden van financieel misbruik te ver-
kleinen. Voor meer informatie: Notarishuis IJmond, telefoon: 
0255 - 547 500 of kijk op onze site: www.notarishuisijmond.nl.

Voorkom erfbelasting  
over het erfdeel van  

de kinderen.

Een tweetraps-testament 
een idee?

Notarishuis IJmond adviseert.
Maak een afspraak via  

telefoon: 0255 - 54 75 00,  
e-mail: ijmuiden@nhij.nl of via 

www.notarishuisijmond.nl.

Tegen inlevering van deze  
coupon krijgt u als lid van  

Servicepaspoort de berekening 
van het door u te behalen voor-
deel voor de erfbelasting gratis.

GA
VOOR
SAFE
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Voorkom erfbelasting over 
het erfdeel van de kinderen.

Een tweetraps-testament 
een idee?

Notarishuis IJmond adviseert. Maak een afspraak 
via telefoon:  0255 – 54 75 00, e-mail: ijmuiden@nhij.nl 

of via www.notarishuisijmond.nl.

Als u code NHSPP2017 en uw lidmaatschapsnummer 
vermeldt, wordt voor u als lid van Servicepaspoort 

de berekening gratis gemaakt van het door u te behalen 
voordeel voor de erfbelasting. De actie is geldig tot 

eind december 2017.
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Schoorsteenvegen/dakgoten reinigen en dakinspectie
10% Ledenkorting

Heeft uw dak een onderhoudsbeurt nodig? U kunt De Wij-
kers inschakelen voor werkzaamheden aan uw dak(goot) 
en schoorsteen: vakkundig vegen van alle rook- en lucht-
kanalen; het plaatsen van verschillende soorten kappen; 
camera-inspectie; reinigen dakgoten; leveren en plaatsen 
van schoorsteenkappen: reinigen van mechanische ventilatie 
systemen. U krijgt een eerlijk en goed advies vooraf. Prijzen 
voor het vegen van uw schoorsteen € 33,– incl. BTW,  
dakgoten schoonmaken € 3,– per meter. www.dewijkers.nl.

Stoffenservice
Vanaf 5% ledenkorting. Gratis haal- en brengservice 

De Zwart interieur is al meer dan 50 jaar een begrip in 
Heemstede, Santpoort en omgeving. Dé specialist op  
het gebied van complete woninginrichting, zij maken  
het voor u Binnengewoon Mooi. 
Kerklaan 113b, Heemstede (023 - 528 82 32)
Narcissenstraat 2, Santpoort-Noord (023 - 537 33 15)
www.de-zwart.nl, info@de-zwart.nl

Ubo Kok levert tapijt, gordijnen, behang, zonwering, parket 
en laminaat. (Nieuwe) bewoners kunnen worden opgehaald 
en weer teruggebracht om stoffering uit te zoeken. Binnen  
8 dagen kan er, in principe, geleverd worden (inclusief het 
aanbrengen van bijvoorbeeld rails). Zij beschikken over spe-
ciale lijm voor vloerbedekking, die makkelijk te verwijderen 
is. Egaliseren en ondervloeren leggen kunnen zij uiteraard 
ook. Servicepaspoortleden ontvangen een korting op de 
aangeschafte materialen. Niet op confectiekosten en ar-
beidsloon. Ubo Kok is gevestigd op het Marktplein 24, in 
IJmuiden. 

Stomerij/Wasserij/Strijkservice
Vanaf 10% ledenkorting

Op vertoon van uw ledenpas krijgt u korting op al uw 
stoom-, was- en strijkgoed bij:  
• Propershop, Floridaplein Haarlem  
• Cristal Cleaning, winkelcentrum Geesterduin Castricum. 
Haal- en brengservice is bij beide organisaties tegen een 
kleine vergoeding.

Propershop

•  Wasserij- en  
Stomerijservice

•  Sinds 1868

•  Voor particulieren  
en bedrijven

•  Wij halen en  
bezorgen

023 53 77 611
www.slen.nl
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ADVIES {Moderne oplossingen en persoonlijk advies }

Servicepaspoort is uitstekend op de hoogte van de bestaande 
moderne oplossingen in deze snel veranderende maatschappij. 
Servicepaspoort kan u persoonlijk adviseren over de inzet van 
hulpmiddelen in uw woning of voor u persoonlijk. Dit kunnen 
hulpmiddelen of technologische oplossingen zijn. U kunt uw 
vraag telefonisch stellen of per mail, maar u kunt ook om een 
huisbezoek vragen van een ergotherapeut of andere deskundige. 

----------------------------------------

BEVEILIGING VAN EN IN UW HUIS
SLEUTEL- EN SLOTEN-SERVICE/TOEGANGSCONTROLE 
{10% ledenkorting op alle producten}

Kent u dat probleem? U bent alleen thuis en doet niet graag de 
deur open. Wilt u uw huis veiliger maken? Dat kan met hulp 
van onze leveranciers. Zij helpen met het plaatsen/openen van 
sloten en het geven van advies over de beveiliging van uw huis/
bedrijf. Met een intercomsysteem bijvoorbeeld kunt u altijd 
veilig de deur opendoen omdat u weet wie er voor de deur 
staat. Zo staat u nooit meer voor onaangename verrassingen! 
Dit systeem kan aangesloten worden op een vaste plaats in uw 
woning, of verbonden worden met uw mobiele huistelefoon. 

----------------------------------------

BRANDMELDERS {Elke seconde telt}

Als meer dan 80% van de Nederlandse woningen over een 
rookmelder zou beschikken, dan zou het aantal sterfgevallen bij 
brand met 50% verminderen. Om uw woning te verlaten bij een 
brand, heeft u slechts enkele minuten de tijd om te ontkomen, 
elke seconde telt. Een rookmelder waarschuwt u tijdig, waar-
door u meer tijd heeft om te reageren. Laat u informeren over 
de mogelijkheden. De leveranciers van Servicepaspoort kunnen 
u helpen bij de plaatsing van brand- en/of CO2-melders. 

----------------------------------------

COMFORT 
EN GEMAK

E-HEALTH-APPS {Voor uw gezondheid}

Apps zijn applicaties, ofwel programma’s voor op uw tablet of 
smartphone. Er bestaan al heel veel bekende apps, zoals voor 
spelletjes, nieuws en het weer. Inmiddels zijn er echter ook al apps 
ontwikkeld waarmee u oefeningen kunt doen, of uw gezondheid 
kunt monitoren. Servicepaspoort heeft een overzicht van apps die 
de gespecialiseerde verpleegkundigen u kunnen adviseren. 

----------------------------------------

GPS-ZENDER {5% ledenkorting}

Met behulp van een GPS-zender bent u ook buitenshuis te 
lokaliseren, of u kunt indien gewenst hulp inschakelen door 
het indrukken van de alarmknop op de GPS-zender. Een veilig 
gevoel voor u of uw familielid of bekende. De GPS-zender is 
door middel van een internetverbinding op een mobiele tele-
foon of computer te lokaliseren. U kunt de zender aanschaf-
fen, maar ook besluiten deze bij Servicepaspoort te huren 
zodat u kunt ervaren of het wat voor u is. 

----------------------------------------

MEDICIJNDISPENSERS {Overzicht over medicijngebruik}

Gebruikt u dagelijks medicatie? Het is niet verwonderlijk als 
u soms het overzicht kwijtraakt. Maar het is jammer als het 
ten koste gaat van de kwaliteit van uw leven. Juist daarom is 
het belangrijk dat uw medicijnen op het juiste tijdstip en in de 
juiste hoeveelheid worden gebruikt. Want alleen dan werken 
medicijnen optimaal en hebben ze de minste bijwerkingen. Ser-
vicepaspoort heeft diverse modellen voor u beschikbaar. 

----------------------------------------

INSTALLATEUR VOOR WONINGAANPASSINGEN/
WOONHUISCOMFORT {10% ledenkorting}

Onze leveranciers bieden door middel van innovatieve oplossingen 
en met behulp van de nieuwste technologische ontwikkelingen 
op maat gemaakte oplossingen voor bestaande woningen, zodat 
ouderen en/of zorgbehoevende mensen langer zelfstandig thuis 
kunnen blijven wonen. Dit kan al vaak door simpele, goedkope 

Kijk op de website 
www.servicepaspoort.nl 

of bel 023 - 8 918 440

info
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Een onsje 
welzijn 

scheelt een 
pondje 
zorg

aanpassingen zoals drempels verwijderen in een woning tot 
kranen aanpassen, stopcontacten verplaatsen als mensen moeilijk 
kunnen bukken, gaskookplaat vervangen door een veilige induc-
tiekookplaat voor bijvoorbeeld dementerende mensen of beugels 
plaatsen. Denk ook aan elektrisch gestuurde gordijnen, verlichting, 
video-/geluidsinstallaties en bijvoorbeeld rookmelders. 

----------------------------------------

DE COMPAAN {Tablet voor senioren} 

Maak kennis met de Compaan, een tablet speciaal ontwikkeld voor 
ouderen. Simpel in gebruik en prachtig vormgegeven. Ervaring met 
computers is niet nodig. De Compaan is zo opgezet dat iedereen 
het kan leren. Met de Compaan kunt u foto’s ontvangen, berichten 
uitwisselen en beeldbellen. Hierdoor blijft u makkelijk in contact met 
uw familie en vrienden. Daarnaast biedt de Compaan toegang tot 
lokaal nieuws, spelletjes en een agenda. Familie en vrienden com-
municeren met de Compaan via een app voor de mobiele telefoon, 
tablet of gewoon via een computer. Uiteraard is de communicatie 
veilig en vindt plaats binnen een afgesloten omgeving. Ook kunnen 
familie en vrienden mantelzorg faciliteren via de Compaan. 

----------------------------------------

TELEFOON {Makkelijke bediening}

Telefoneren is een belangrijke schakel in het sociale en maat-
schappelijke functioneren van mensen. Als het bedienen van 
een telefoontoestel niet meer gaat, heeft dit vaak grote gevol-
gen. Gelukkig zijn er ook voor mensen met een functionele 
beperking mogelijkheden om te telefoneren. Servicepaspoort 
heeft diverse leveranciers die u kunnen helpen aan aangepaste 
(mobiele) telefoons. U kunt denken aan telefoons met fototoet-
sen, met grote toetsen of zeer gebruiksvriendelijke smartpho-
nes ontworpen voor en door senioren. 

----------------------------------------

TOEPASSINGEN OP PERSOONSALARMERING
{Waarschuwingssignalen}

Soms is alarmering op zichzelf onvoldoende om uw veilig-
heid te garanderen. Er bestaan toepassingen die oplossingen 

bieden indien er een extra waarschuwingssignaal gewenst is. 
Bijvoorbeeld een waarschuwingssignaal bij het openen van de 
voordeur, bij het lopen langs een specifieke plaats, bij het ver-
laten van het bed, bij het 24 uur lang niet doortrekken van een 
toilet of een waarschuwingssignaal voor water en bij brand-
melding. Een andere mogelijkheid is een welzijnssignaal dat 
dagelijks doorgegeven dient te worden. 

----------------------------------------

VEILIG KOOKSYSTEEM {Verschillende mogelijkheden}

Er zijn alternatieven beschikbaar voor het gasfornuis. Denk daarbij 
aan een elektrische, keramische of inductiekookplaat. Soms zijn er 
ook kleine kookplaatjes met timer beschikbaar of een plaatje dat 
u bij het koken in de vloeistof kunt hangen en een geluidssignaal 
afgeeft als de vloeistof kookt. Ook is het mogelijk om het gas af te 
sluiten. Tot slot kan overwogen worden om over te stappen op de 
magnetron en/of maaltijd aan huis. 

----------------------------------------

VERLICHTING MET SENSOREN {Routeverlichting}

Servicepaspoort heeft diverse mogelijkheden in verschillende 
prijscategorieën beschikbaar om uw weg in het donker veilig te 
kunnen vinden. De verlichting varieert van een bewegingslamp 
die u in het stopcontact kunt plaatsen tot routeverlichting met 
bewegingssensoren langs plinten. 

----------------------------------------

WONINGAANPASSINGEN {Diverse leveranciers}

Steeds meer woningaanpassingen behoren tot de reguliere 
voorzieningen in uw woning. U kunt hierbij denken aan het 
verhoogde toilet, beugels, een hellingsboog, een elektrische 
kookplaat, sensorverlichting, een extra trapleuning of aanpas-
singen aan uw badkamer. Servicepaspoort werkt samen met 
diverse leveranciers die u van dienst kunnen zijn. 

----------------------------------------

Kijk op de website 
www.servicepaspoort.nl 

of bel 023 - 8 918 440
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Dé tablet speciaal 
ontwikkeld voor ouderen

éénmalig
€299,- 

incl. Samsung 
tablet

éénmalig

vanaf

éénmalig
€299,- 

incl. Samsung 
tablet

éénmalig

incl. Samsung 

Servicepaspoort-leden 
ontvangen

10% KORTING op
abonnementskosten

Actie

www.uwcompaan.nl  -  088 14 50 100

De Compaan is voor mensen die een gewone computer of tablet lastig vinden.

Bel ons vandaag en maak gebruik van onze “niet goed, geld terug” garantie.

076-02-116 AdvSP.indd   1 15-11-16   13:22

Anton Smit
Interieur Dirigent

advisering
verkoop
uitvoering

voor al uw woonwensen

voor al uw woonoplossingen.
Één aanspreekpunt

Wij onderscheiden ons door: 
 •  Persoonlijke aanpak
 •  Klantvriendelijkheid
 •  7 Dagen per week bereikbaar en inzetbaar
 •  Flexibel
 •  Scherpe prijsstelling
 •  Complete ontzorging
 •  Klusservice & advisering op locatie
 •  Besparing van tijd & geld

www. interieurdirigent.nl | 06-124 262 30 

Een moderne woninginrichter met 
een persoonlijke aanpak dat past bij deze (internet) tijd!
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Kijk voor meer informatie op www.servicepaspoort.nl of bel 023 - 8 918 440actief en gezondheid
FITHEIDSTEST {Ledenvoordeel}

Via Servicepaspoort kunt u een fitheidstest laten doen. Deze test 
controleert uw bloeddruk, BMI, longfunctie, conditie, knijpkracht, 
lenigheid van onderrug en benen en indien nodig sprongkracht. 

----------------------------------------

FYSIOTHERAPIE {Huisbezoeken mogelijk}

Servicepaspoort werkt samen met fysiotherapeuten die u 
individueel – ‘hands-on’ – kunnen behandelen. Kwaliteit en 
individuele aandacht staan hoog in het vaandel. U krijgt de 
behandelsoort, of een combinatie van behandelsoorten, die 
voor u en uw klacht passend zijn. Voor senioren is vallen een 
groot probleem. Indien er sprake is van ontoereikende kracht of 
stabiliteit kunnen onze fysiotherapeuten door middel van een 
speciaal trainingsprogramma iets voor u betekenen. 

----------------------------------------

HANDIG OMGAAN MET DE MOBIELE TELEFOON/TABLET
{€ 5,– ledenvoordeel}

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 gebruiksmogelijkheden. Deze cursus is een begeleiding op 
maat. U wordt in één uur één op één begeleid door een student.
Een tablet is een kleine computer. Vanwege de maat is hij handig 
om mee te nemen. U kunt er bijna evenveel mee als met een 
gewone pc, maar toch niet alles. Servicepaspoort organiseert de 
nuttige en informatieve workshop ‘Is een tablet iets voor mij?’. 
Servicepaspoort biedt deze cursus aan voor zowel ‘digibeten’ 
(mensen die niets weten van computers) als voor mensen die 
reeds enige kennis hebben op het gebied van computers. U hoeft 
niet te beschikken over een tablet om deel te nemen. Daarnaast 
biedt Servicepaspoort ook begeleiding op maat. 

----------------------------------------

ACTIEF EN 
GEZONDHEID

HAPTONOMIE HAARLEM {Ledenvoordeel}

Lichamelijke en geestelijke klachten kunnen worden aangepakt 
met een haptonomische behandeling. Hierin leert u luisteren 
naar uw eigen lichaam en gevoelens. U kunt ontdekken wat uw 
lichaam u vertelt over uzelf, over uw reacties op de omgeving 
en over uw relaties met anderen. 

----------------------------------------

GEZONDHEIDSCHECKS {€ 15,- ledenvoordeel}

Steeds meer mensen lijden aan overgewicht en diabetes. Met een 
Healthcheck houdt u ‘een vinger aan de pols’. Deze controle duurt 
ongeveer een half uur. U wordt gecontroleerd op cholesterol, 
bloedsuiker, bloeddruk, BMI en longfunctie. U krijgt een persoonlijk 
advies mee naar huis. 

----------------------------------------

HOTELARRANGEMENT {Ledenvoordeel}

Wilt u uw partner, vriend(in) of dochter/zoon verrassen met  
een weekendje of midweek ertussenuit? Kijk op  
www.servicepaspoort.nl voor de arrangementen die Servicepas-
poort heeft afgesloten. Deze zijn ook te vinden in onze webshop.

----------------------------------------

LOOPHULPMIDDELEN {Gratis}

Op vertoon van het lidmaatschap van Servicepaspoort wor-
den de kosten voor het huren van enkele hulpmiddelen door 
Servicepaspoort vergoed. Uitgezonderd de kosten die gemaakt 
worden voor het thuisbezorgen. 

----------------------------------------

MEER BEWEGEN VOOR OUDEREN (EN CHRONISCH ZIEKEN 
EN GEHANDICAPTEN) {€ 25,- ledenvoordeel}

U wilt regelmatig bewegen om fit te blijven? Servicepaspoort 
biedt volop mogelijkheden om aan de conditie te (blijven) wer-
ken. Ook als u last heeft van een chronische ziekte of gehandi-
capt bent, zijn de groepsgerichte activiteiten van Service-

Kijk op de website 
www.servicepaspoort.nl 

of bel 023 - 8 918 440

info
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paspoort misschien iets voor u. Deze activiteiten worden 
aangeboden in groepsverband, zodat u op een ontspannen en 
gezellige manier met lijf en leden bezig bent.
• Gymnastiek 55+ 
• Conditietraining 55+ 
• Internationale Dans/Volksdansen 55+ 
• Ontspannen bewegen 55+
• Meer bewegen voor chronisch zieken en gehandicapten 
Servicepaspoort biedt verschillende cursussen aan in de regio 
Haarlem en Zandvoort. 

----------------------------------------

MINDFULNESS {Ledenvoordeel}

Wilt u leren omgaan met stress, pijn of gepieker? Misschien is 
mindfulness dan iets voor u? Mindfulness gaat over de kunst om 
aanwezig te zijn in het hier en nu. Met mindfulness leeft u intenser 
en bewuster. Door vaker uw aandacht te sturen, leert u afstand te 
nemen van de gedachten in uw hoofd. U kunt zich beter concen-
treren en makkelijker ontspannen. De geest wordt rustiger. 

----------------------------------------

NORDIC WALKING {Ledenvoordeel}

Voor mensen die hun conditie op een veilige en eenvoudige manier 
willen verbeteren, maar ook voor mensen met bijvoorbeeld artrose, 
overgewicht, long-/ hartklachten of diabetes. Er wordt gebruikge-
maakt van stokken (poles), waardoor u beter in balans loopt. 

----------------------------------------

PODOLOOG {5-10% ledenvoordeel}

Onze registerpodoloog kan u helpen bij onder meer voet-
klachten, hielklachten, teenafwijkingen en houdingsklachten 
(knieën, heup, rug, nek). Maar ook bij reuma of diabetes, die 
vaak gepaard gaan met (ernstige) voetklachten, kan de register-
podoloog voor aangename voorzieningen zorgen. Indien u een 
verwijzing heeft, vergoeden de meeste verzekeraars geheel of 
gedeeltelijk de behandeling. 

----------------------------------------

RIJBEWIJSKEURING (medisch) {Ledenvoordeel}

Bent u 75 jaar of ouder en in het bezit van een rijbewijs? 
Dan moet u zich laten keuren voor een Klein en Groot 
Rijbewijs. Als u dit niet doet of wordt afgekeurd, kunt u uw 
rijbewijs niet verlengen en mag u geen auto meer rijden. 
U kunt via Servicepaspoort een afspraak maken voor een 
voordelige rijbewijskeuring bij u in de buurt.        

----------------------------------------

SPORTCENTRA {Ledenvoordeel}

Servicepaspoort heeft diverse sport- en beweegcentra ge-
selecteerd voor u. Voor iedereen die zich als doel heeft gesteld 
gezonder en fitter te willen worden in de ruimste zin van het 
woord. Ook is bij diverse centra specialistische begeleiding of 
medische fitness mogelijk. Voor senioren, families, jeugd en 
studenten hebben wij lidmaatschappen op maat. Of u kunt ook 
via Servicepaspoort korting krijgen op de ijsbaan.               

----------------------------------------

TANDPROTHETICUS {Ledenvoordeel}

Servicepaspoort kan u in contact brengen met een tand-
protheticus voor het aanmeten en vervaardigen van een 
nieuwe of de reparatie van uw huidige gebitsprothese. Bezoek 
aan huis is eventueel mogelijk indien u niet mobiel bent. 

----------------------------------------

TAOÏSTISCHE TAI CHI {Gratis proefles}

Taoïstische Tai Chi interne kunsten is een vorm van tai chi 
die specifiek gericht is op het bevorderen van gezondheid en 
vitaliteit. Iedereen kan het leren en beoefenen, ongeacht 
leeftijd en lichamelijke conditie.               

----------------------------------------

actief en gezondheid

Kijk op de website 
www.servicepaspoort.nl 

of bel 023 - 8 918 440

info
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actief en gezondheid Kijk voor meer informatie op www.servicepaspoort.nl of bel 023 - 8 918 440

THEATERBEZOEK {Samen naar het theater}

Bezoek aan theater of concert voor senioren (70 plus) die graag 
met een klein gezelschap een avond uitgaan. U wordt opgehaald 
door een gastheer of gastvrouw van Stichting Vier het Leven. U 
rijdt samen naar het theater. Bij aankomst in het theater geniet 
u van een kopje koffie aan de speciaal gereserveerde tafel. Na 
afloop van de voorstelling wordt u ook weer thuisgebracht.                        

----------------------------------------

THEMABIJEENKOMSTEN {Ledenvoordeel}

Regelmatig bieden wij eenmalige bijeenkomsten met een 
specifiek thema aan. Dit thema kan gericht zijn op preventie, 
gezondheid of kan uit informatieve ondersteuning bestaan. In 
onze digitale nieuwsbrieven, magazines en op onze website 
kondigen wij deze thema’s aan. Zo organiseren wij bijvoorbeeld 
workshops ‘Handig omgaan met uw tablet’. 

----------------------------------------

THUISZORGWINKEL {10% ledenvoordeel}

Bij de Thuiszorgwinkel kunt u terecht voor uitleen, verkoop, 
advies en verhuur van hulpmiddelen zoals rolstoelen, loop-
krukken, rollators en bedden. Ook vindt u er artikelen voor de 
aanstaande of jonge moeder, baby en kleuter, comfort- en spor-
tartikelen. Bijvoorbeeld hometrainers, sta-opstoelen, bloeddruk-
meters en babyfoons. Als Servicepaspoortlid ontvangt u 10% 
korting op het koopassortiment. Vergeet niet uw legitimatie, 
zorgverzekeringpas en Servicepaspoortpas mee te nemen! 

----------------------------------------

(Collectieve) VERZEKERINGEN {Ledenvoordeel}

Servicepaspoort biedt u en uw gezinsleden korting op verzeke-
ringen. Met het afsluiten van een collectieve ziektekostenverze-
kering bijvoorbeeld heeft u uw lidmaatschap voor Servicepas-
poort er al zo uit. U krijgt korting op onder andere de volgende 
verzekeringen: ziektekostenverzekeringen, autoverzekeringen, 
woonverzekeringen en doorlopende reisverzekeringen. 

----------------------------------------

VOETREFLEXZONETHERAPIE  {€ 10,- ledenvoordeel}

Voetreflexzonetherapie is een uitermate doeltreffende behan-
delmethode. Deze speciale massagetechniek voor de voeten 
wordt steeds vaker ingezet bij een groot scala aan klachten; 
acuut of chronisch, vaag of specifiek, lichamelijk of geestelijk. 

----------------------------------------

WELZIJN {Gezamenlijke activiteiten}

Vindt u het fijn om samen met iemand activiteiten te onderne-
men zoals bridgen, wandelen, fietsen, golfen of misschien wilt 
u voorgelezen worden? Op het gebied van welzijn is er veel 
mogelijk, van activiteitencentra, vrijwilligerswerk tot ontmoe-
tingsgroepen of particuliere begeleiding. Aanvragen kan via 
Servicepaspoort.

----------------------------------------

YOGA {10% ledenvoordeel}

Via Servicepaspoort kunt u diverse yogalessen volgen bij verschil-
lende, door ons geselecteerde yogacentra. Denk aan: Hatha Yoga, 
Backpatch Yoga, Iyengar Yoga, Yin Yoga en Stress Relief Yoga. 

----------------------------------------

ZWEMMEN VOOR HET HELE GEZIN {Tot 20% ledenvoordeel}

Zin om een frisse duik te nemen? Lekker ravotten met uw 
(klein)kinderen in het water? Of ontspannen baantjes zwem-
men? Op vertoon van uw Servicepaspoortpas kunt u gebruik-
maken van aantrekkelijke kortingen bij diverse zwembaden. 

----------------------------------------

Kijk op de website 
www.servicepaspoort.nl 

of bel 023 - 8 918 440

info
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mantelzorg Kijk voor meer informatie op www.servicepaspoort.nl of bel 023 - 8 918 440

D
oordat er in de 
media steeds 
meer aandacht 
komt voor 
mantelzorg, 

wordt het beter bespreek-
baar. Overal lees je erover, in 
de krant, op internet en op 
Facebook. In Nederland zorgt 
één op de drie mensen voor 
een hulpbehoevende naaste. 
Zij kiezen daar meestal niet 
zelf voor, maar het overkomt 
hun omdat ze een emotionele 

band hebben met de persoon 
die zorg nodig heeft. Veel 
mensen vinden het prettig om 
zoveel mogelijk verzorgd te 
worden door een familielid of 
bekende. Het is dan zaak dat 
de mantelzorger een balans 
vindt tussen die persoonlijke 
betrokkenheid en de prakti-
sche en emotionele belasting. 

Netwerk
Wat is er allemaal nodig als 
een naaste hulpbehoevend 

gras maaien of kan een vrij-
williger bij uw naaste thuis ko-
men, zodat u als mantelzorger 
gerust de deur uit kunt. Door 
op tijd te zorgen voor een 
adempauze, ook wel respijt 
genoemd, kunt u overbelasting 
voorkomen. Op de website 
www.helpenzorgen.nl vindt 
u organisaties die incidenteel 
of structureel ondersteuning 
kunnen bieden, door de inzet 
van vrijwilligers of professio-
nals. De diensten van Service-
paspoort horen daar ook bij. 

Werk en mantelzorg
Mantelzorgers die voor hun 
ouders zorgen, zijn vaak in 
de leeftijd waarop zij zelf 
een gezin en een drukke 
baan hebben. Vijf op de zes 
mantelzorgers heeft betaald 
werk. De combinatie van 
werk en zorgen kan daardoor 
intensief zijn en een stevige 
impact op uw leven hebben. 
Het is daarom belangrijk 
een goede balans te vinden 
tussen zorgen voor de ander 
en tijd nemen voor uzelf. 
Als ook een werkgever weet 
wat er speelt, is er vaak 
meer begrip. Misschien is het 
bespreekbaar dat werktijden 
flexibeler worden ingedeeld 
of kan er gebruik worden ge-
maakt van specifieke verlof-
regelingen, zoals zorgverlof 
of calamiteitenverlof. Dit zijn 
wettelijke regelingen waar 

iedere werknemer recht op 
heeft. Wel kunnen er in uw 
cao afwijkende afspraken 
staan. Informeer hier dus 
naar bij uw werkgever.

Professionele hulpverlening
Als uw omgeving niet vol-
doende ondersteuning kan 
bieden kan er professionele 
thuiszorg van Zorgbalans 
worden ingeschakeld, bij-
voorbeeld voor hulp bij het 
douchen of wondverzorging. 
Door goed overleg tussen de 
professionele zorgverleners 
en de mantelzorger kan de 
zorg het best op elkaar wor-
den afgestemd. De mantelzor-
ger kent de zorgvrager en zijn 
of haar thuissituatie als geen 
ander en is voor de professio-
nele hulpverlener een belang-
rijke gesprekspartner. 

Ondersteuning van de
mantelzorger
Mantelzorgers kunnen terecht 
bij het Wmo-loket van de 
gemeente met vragen over de 
mogelijkheden die er zijn om 
het zorgen te verlichten. Denk 
bijvoorbeeld aan voorzie-
ningen in huis, hulp bij het 
huishouden of dagopvang. In 
de regio zijn ook verschillende 
gespecialiseerde non-profitor-
ganisaties actief die steun, 
advies en informatie kunnen 
geven over bijvoorbeeld wet- 
en regelgeving en geldzaken. 

Tandem: 
Expertisecentrum 
voor mantelzorg-
ondersteuning

er zijn 4 
MILJOEN MANTELZORGERS

 IN NEDERLAND

----------------------------------------

610.000  
MENSEN HELPEN 

LANGER DAN 3 MAANDEN 
EN MEER DAN 8 UUR 

PER WEEK

----------------------------------------

1 op de
 10 

MANTELZORGERS IS 
ZWAAR BELAST

----------------------------------------

5 op de 
6 

MANTELZORGERS 
HEEFT BETAALD WERK 

(18- TOT 64-JARIGE)

----------------------------------------

1 
op de 
4 

KINDEREN OF JONGEREN 
KRIJGT TIJDENS ZIJN OF HAAR

LEVEN TE MAKEN MET 
EEN FAMILIELID DAT

 LANGDURIGE ZORG NODIG 
HEEFT

Tandem informeert, ondersteunt en begeleidt 
mantelzorgers individueel en in groepen in 
de regio Zuid-Kennemerland (Bloemendaal, 
Haarlem, Haarlemmerliede & Spaarnwoude, 
Heemstede en Zandvoort). Bij Tandem kunt u 
terecht met alle vragen rondom mantelzorg 
zelf, ondersteuningsmogelijkheden, respijtzorg, 
regelgeving en bijvoorbeeld hoe het eigen net-
werk vergroot kan worden. Daarnaast organi-
seert Tandem ontmoetingsgroepen (ook voor 
jonge en werkende mantelzorgers), workshops 
en informatiebijeenkomsten. Tandem is een 
non-profitorganisatie. Informatie en contact via 
www.tandemmantelzorg.nl  of per e-mail: 
info@tandemmantelzorg.nl. U kunt ook bellen: 
023 - 8 910 610 (maandag t/m vrijdag van 8.30 
tot 17.00 uur).

{Socius}
In Velsen kunnen inwoners voor advies over 
mantelzorg naar Socius. Informatie via  
www.socius-md.nl. Telefoon 088 - 8 876 900 
of e-mail loketvelsenwwz@socius-md.nl.

{MaatjeZ}
Mantelzorgers uit Heemskerk, Beverwijk, 
Castricum en Uitgeest kunnen terecht bij 
MaatjeZ, Centrum voor Mantelzorg. 
www.maatjez.nl. Telefoon 088 – 9 957 788 
of e-mail info@maatjez.nl. 

wordt? Mantelzorg kent veel 
vormen. Het kan variëren van 
het meegaan naar het zieken-
huis, helpen met opstaan en 
wassen, tot het verzorgen van 
de administratie en de tuin. 
U doet er goed aan om uit 
te zoeken of er in uw eigen 
omgeving mensen zijn die een 
aantal van deze taken kunnen 
overnemen. De zorg hoeft 
niet altijd grotendeels bij één 
persoon terecht te komen. 
Misschien wil de buurman het 

Mantelzorg
{vind de juiste balans}

Natuurlijk geeft het zorgen voor een zieke 
partner, ouder, kind of naaste veel voldoening! 
Het is dankbaar werk en wordt zeer gewaardeerd. 
Maar er komt veel op mantelzorgers af. 
Het zorgen voor een ander vraagt tijd, toewijding 
en energie. 
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vragen? Kijk voor meer informatie op www.servicepaspoort.nl of bel 023 - 8 918 440

E
r zijn veel orga-
nisaties met zorg 
bezig: ziekenhui-
zen, huisartsen, 
fysiotherapeuten, 

gemeenten en thuiszorgor-
ganisaties zoals Zorgbalans. 
Mensen die zorg nodig 
hebben krijgen vaak met een 
aantal van deze organisaties 
te maken. Voor patiënten is 
het belangrijk dat de zorg 
goed is georganiseerd en dat 
de hulpverlening op elkaar 
aansluit. Indien u zorg gele-
verd krijgt vanuit een van de 
zorgorganisaties kunt u deze 

Als u in een situatie komt waarin u zorg 
nodig heeft, is het regelwerk dat erbij komt 
kijken soms onoverzichtelijk. Het is niet altijd 
eenvoudig om de juiste weg te vinden in het 
grote aanbod van wonen, zorg en welzijn.

Waar kunt u terecht 
met vragen over zorg?

{weet uw weg in zorgland}

om advies vragen. Zij kunnen 
u verder helpen en zo nodig 
verwijzen. 

Eva van Zorgbalans
Zorgbalans maakt het zoeken 
makkelijk met ‘Eva van Zorg-
balans’. Eva is het hulpvaardige 
gezicht van de organisatie. 
Eva weet de weg in hulp, zorg, 
welzijn en wonen. U kunt Eva 
o.a. tegenkomen op de website 
van Zorgbalans in bladen en 
folders. Als Eva in de buurt is, 
dan is het antwoord op uw 
vragen altijd dichtbij. 

Eva van
 Zorgbalans 
weet de weg 
in zorgland
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Kijk voor meer informatie op www.servicepaspoort.nl of bel 023 - 8 918 440vragen?
{Zorgbemiddeling van 
Zorgbalans}

----------------------------------------

De medewerkers van Zorgba-
lans kunnen ook van dienst zijn 
bij het in kaart brengen van uw 
exacte zorgvraag. Zij staan u 
persoonlijk te woord, helpen u 
inzicht te krijgen in de regels en 
voorzieningen en kunnen u infor-
meren over de mogelijkheden in 
uw specifieke situatie. Zij geven 
advies en bemiddelen of bege-
leiden u bij uw zoektocht naar 
een geschikte woon-, zorg- of 
welzijnsvoorziening. Samen met 
u zoeken ze naar een passende 
oplossing binnen de mogelijkhe-
den van Zorgbalans. Neem voor 
meer informatie contact op met 
Zorgbalans via 023 - 8 918 918, 
stuur een e-mail naar 
info@zorgbalans.nl of kijk op 
www.zorgbalans.nl. 

{Wijkgerichtezorg}
----------------------------------------

In de regio Zuid-Kennemerland is 
het informatiepunt Wijkgerichte 
Zorg opgericht om de zorg rond-
om ouderen beter op elkaar af  
te stemmen. Dit is een samen-
werkingsverband van huisartsen 
en diverse thuiszorginstellingen, 
waaronder Zorgbalans. Het 
Spaarne Gasthuis en de ge-
meenten Haarlem, Bloemendaal, 
Haarlemmerliede, Heemstede en 
Velsen zijn nauw bij de wijk-

te houden met een maximale 
aanrijtijd van 30 minuten. Bel 
daarom altijd bij levensbedrei-
gende situaties 112!

WEL OF NIET 
VERZEKERDE ZORG
----------------------------------------

Iedereen die in Nederland woont 
of werkt is verplicht verzekerd op 
grond van de Zorgverzekerings-
wet. Met deze basisverzekering 
heeft u recht op medisch noodza-
kelijke zorg. De zorgverzekeraar 
betaalt de rekening. Er geldt 
hierbij een verplicht eigen risico. 
Volgens de Zorgverzekeringswet 
kunt u alleen op verwijzing van 
een huisarts een behandeling 
ondergaan. Het bezoek aan uw 
huisarts is uitgesloten van het 
eigen risico net als de inzet van 
de wijkverpleegkundige.  
Onverzekerde zorg betreft zorg 
buiten de basisverzekering/het 
basispakket van de zorgverze-
keraar. U moet deze zorg zelf 
betalen, tenzij u een aanvullende 
verzekering heeft afgesloten, 
zoals bijvoorbeeld voor fysiothe-
rapie of de tandarts.

{Particuliere zorg}
----------------------------------------

Zorgbalans biedt u een kwa-
litatief hoogwaardig en goed 
betaalbaar dienstverleningspak-
ket gericht op het (langer) thuis 
blijven wonen, zorg aan huis en 

het verlichten van mantelzorg-
taken. Het uitgebreide diensten-
pakket varieert van particuliere 
(zorg)diensten, zoals verpleging 
aan huis als u zelf zorg wilt in-
kopen, bijvoorbeeld via een PGB, 
tot aan diensten die het leven 
vergemakkelijken, zoals hulp bij 
boodschappen, een strijkservice 
of administratieve ondersteu-
ning. Neem voor meer informatie 
contact op met Zorgbalans via 
023 - 8 918 918, stuur een e-mail 
naar info@zorgbalans.nl of kijk 
op www.zorgbalans.nl.

{Persoons Gebonden 
Budget} (PGB)

----------------------------------------

U kunt verzekerde zorg ont-
vangen in natura of u kunt in 
sommige gevallen in aanmerking 
komen voor een PGB. Dat is een 
bedrag waarmee u zelf uw zorg 
kunt regelen. Ook als u hulp bij 
het huishouden nodig heeft, 
kunt u aanspraak maken op een 
PGB. Met dit budget koopt u 
zelf zorg in bij een aanbieder of 
leverancier naar eigen keuze. 
Via Servicepaspoort kunt u een 
afspraak maken met een van 
onze PGB-adviseurs, zij kunnen 
u ondersteunen bij het concreet 
maken van uw zorgvraag en 
de aanvraag van uw indicatie 
verzorgen. Indien gewenst 
nemen de PGB-adviseurs zelfs 
de gehele verzorging van uw 
PGB-administratie van u over en 

gerichte zorg betrokken. Wilt 
u informatie of advies? Kijk op 
www.wijkgerichte-zorg.nl, neem 
contact op via 06 - 23 584 652 
of stuur een bericht naar 
wijkgerichtezorg@kcoetz.nl.

De conclusie die u uit boven-
staande informatie kunt trekken 
is dat u met vragen over zorg 
voor ouderen zowel bij de huis-
arts als de wijkgerichte zorg, als 
zorgbalans terecht kunt. 

{112!}

----------------------------------------

Bel 112 voor spoedeisende hulp bij 
direct levensbedreigende situa-
ties of wanneer u getuige bent 
van een misdrijf. Bijvoorbeeld na 
een verkeersongeluk, bij brand 
of wanneer iemand inbreekt. Dan 
telt elke seconde. De 112-alarm-
centrale stuurt dan onmiddellijk 
de juiste hulp: brandweer, politie 
of ambulance. Dit gratis Europees 
noodnummer belt u in alle landen 
van de Europese Unie (EU).

{Professionele 
Alarmopvolging}

----------------------------------------

Als u beschikt over een alar-
mapparaat kunt u een abonne-
ment nemen op professionele 
alarmopvolging. Er staat dan 
een team verzorgenden voor u 
klaar om gehoor te geven aan 
uw oproep. U dient rekening 

WELKE AANSPREEK-
PUNTEN ZIJN ER VOOR 
VRAGEN OVER ZORG?

{Huisarts/HAP}

----------------------------------------

De huisarts is de centrale zorg-
verlener in de gezondheidszorg. 
De huisarts kan u behandelen, 
adviseren of doorverwijzen. De 
huisarts is uw vertrouwensper-
soon met wie u in principe alles 
kunt bespreken, ook levensaspec-
ten die gevoelig kunnen liggen. 
Een goed contact met de huisarts 
is van essentieel belang. Indien 
de gezondheid minder wordt kan 
er, als u of de huisarts het nodig 
vindt, een wijkverpleegkundige 
worden ingezet voor zorg en hulp 
in de thuissituatie. De wijkver-
pleegkundige kan door uzelf geko-
zen worden. Het is handig om met 
de huisarts over deze keuze te 
spreken, die kan namelijk advies 
geven.  Indien u medische vragen 
heeft die niet kunnen wachten 
tot de volgende dag, dan kunt u 
bij afwezigheid van uw huisarts 
terecht bij de huisartsenpost. Het 
is wenselijk om eerst telefonisch 
contact op te nemen met de huis-
artsenpost. Afhankelijk van uw 
vraag zullen zij u adviseren.

{Zorgverzekeringswet} (Zvw)

----------------------------------------

Verpleging en verzorging thuis en 
kortdurende herstelopname maken 
onderdeel uit van het basispakket 
van uw zorgverzekering. Er geldt geen 
eigen risico of eigen bijdrage voor. De 
wijkverpleegkundige bekijkt samen 
met u en eventueel uw arts welke zorg 
u precies nodig heeft. U kunt verpleging 
en verzorging thuis ook rechtstreeks 
bij de zorgaanbieder aanvragen. 

{Wet maatschappelijke 
ondersteuning} (Wmo)

----------------------------------------

Gemeenten zorgen ervoor dat mensen
 zo lang mogelijk thuis kunnen blijven 
wonen vanuit de Wmo. De gemeente 
geeft ondersteuning thuis bijvoorbeeld 
voor huishoudelijke hulp, begeleiding 
en dagbesteding. Daarnaast zorgt 
de gemeente voor respijtzorg ter ont-
lasting van de mantelzorger. U kunt bij 
het Wmo-loket van uw gemeente hier-
over meer informatie vragen.

{CAK}

----------------------------------------

Belangrijkste taak van het CAK is 
het vaststellen en innen van eigen 
bijdragen op grond van WLZ/WMO 
en jeugdwet. Heeft u vragen gericht 
op de financiering van zorg? U kunt 
hiervoor contact opnemen met het 
CAK. www.hetcak.nl.

WET- EN REGEL-
GEVING
----------------------------------------

De zorg aan ouderen en chronisch 
zieken valt in Nederland onder 
verschillende wetten. De zorg in 
verpleeg-& verzorgingshuizen 
valt onder de Wet langdurige zorg 
(Wlz) en de zorg thuis valt meest-
al onder de Zorgverzekeringswet 
(Zvw) en Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (Wmo).

{Wet langdurige zorg} 
(Wlz)

----------------------------------------

De Wlz is er voor mensen die 
de hele dag intensieve zorg of 

toezicht dichtbij nodig hebben. 
Bijvoorbeeld ouderen met 

vergevorderde dementie 
of mensen met een 
ernstige verstandelijke, 
lichamelijke of zintuig-
lijke beperking. Er kan 

langdurige zorg thuis 
geboden worden, maar 

ook in een zorginstelling. Het 
Centrum Indicatiestelling Zorg 

(CIZ) beoordeelt onafhankelijk of 
burgers recht hebben op zorg via 
de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit 
gebeurt op basis van uniforme 
en objectieve criteria, zodat de 
beoordeling overal in het land 
hetzelfde is. Meer informatie 
vindt u op www.ciz.nl.

Kijk op de website 
www.zorgbalans.nl

of bel 023 - 8 918 918 

info

kunnen zij u adviseren over 
waar u uw zorg kunt inkopen. 
Wilt u meer weten? 
www.servicepaspoort.nl 
of bel 023 - 8 918 440.
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Kijk voor meer informatie op www.servicepaspoort.nl of bel 023 - 8 918 440zorgbalans
Over Zorgbalans
Zorgbalans is een grote ou-
derenzorgorganisatie en een 
van de grootste werkgevers 
in de regio Kennemerland 
en Zuid-Holland Noord. Zij 
ondersteunt mensen met 
een zorgbehoefte om zo lang 
mogelijk op een eigen wijze 
vorm en inhoud te geven aan 
hun leven. Met 2700 profes-
sionele medewerkers en 900 
vrijwilligers biedt Zorgbalans 
tijdelijke en langdurige ver-
zorging, verpleging, huis-
houdelijke ondersteuning, 
behandeling, revalidatie en 
begeleiding bij dementie. Dat 
doen ze bij mensen thuis, 
in ontmoetingscentra en 
woonzorgcentra. Van Cas-
tricum, Heemskerk, IJmui-
den, Haarlem, Bloemendaal, 
Heemstede en Zandvoort tot 
in Hillegom.

Thuiszorg: veilig en ver-
zorgd thuis wonen
Heeft u thuis zorg of onder-
steuning nodig? De Thuiszorg 
Buurtteams van Zorgbalans 
bieden hulp, uiteenlopend van 
(wijk)verpleging en verzor-
ging thuis tot begeleiding bij 
dementie, casemanagement 
en huishoudelijke hulp. De 
kleine professionele buurt-
teams bestaan uit verpleeg-
kundigen en verzorgden. Zij 
zijn er voor een vaste groep 
cliënten. U krijgt dus steeds te 

maken met dezelfde mensen. 
Goede en persoonlijke zorg, 
dat is ons motto. 

Gespecialiseerde hulp: 
verpleegkundige zorg
De gespecialiseerde verpleeg-
kundigen van Zorgbalans 
Thuiszorg bieden hoogwaar-
dige verpleegkundige zorg bij 
bepaalde ziektes en aandoe-
ningen. U kunt bij hen onder 
meer terecht voor vragen, ad-
vies en thuisbehandeling bij: 
longaandoeningen (bv. astma, 
COPD, chronische bronchi-
tis en allergieën), hartfalen, 
kanker (oncologie), technische 
verpleegzorg thuis (bv. infu-
sen en pijnstilling), wondver-
zorging, begeleiding na een 
beroerte en zorg tijdens de 
laatste levensfase (palliatieve 
zorg). Na de diagnose en het 
behandelvoorschrift van de 
arts, kan een gespecialiseerde 
verpleegkundige u begeleiden 
in het omgaan met uw ziekte 
of aandoening. Samen zorgen 
we er voor dat u de onder-
steuning krijgt die u nodig 
heeft. De verpleegkundige 
doet dit in overleg met uw 
arts of andere zorgverleners. 
Ook kan hij of zij u adviseren 
wanneer u meer zorg of on-
dersteuning nodig heeft. 

Zorg bij dementie
Zorg bij dementie kan veel 
lastige vragen oproepen als u 

ken, muziek maken en luiste-
ren, schilderen, koffiedrinken, 
zingen enz. Naast het plezier 
dat we met elkaar maken is 
ook het trainen van vaardig-
heden om zelfstandig aan de 
gang te blijven belangrijk. Ie-
dereen is welkom, er is geen 
leeftijdsgrens. Er zijn geen 
verplichtingen, er moet niks. 
Het is vooral ‘ont-moeten’. 
Zorgbalans heeft diverse ont-
moetingscentra in de regio 
Kennemerland en Zuid-Hol-
land noord. Er is dus altijd 

een ontmoetingscentrum bij 
u in de buurt. Binnenlopen 
voor een kopje koffie en om 
de sfeer te proeven kan altijd.

Prettig Thuis
Prettig Thuis is er voor 
mensen die een indicatie 
hebben voor wonen in een 
woonzorgcentrum, maar die 
er voor kiezen om met extra 
ondersteuning zelfstandig 
thuis te blijven wonen. Met 
een klein en vast team bieden 
we u, afhankelijk van uw 

De belangrijkste reden is ech-
ter dat mensen graag hun on-
afhankelijkheid willen behou-
den in hun eigen vertrouwde 
woonomgeving.  Komen er 
gezondheidsklachten, dan is 
er met extra aanpassingen 
en diverse vormen van zorg 
en ondersteuning thuis veel 
mogelijk. Wie zo lang mo-
gelijk zelfstandig wil blijven 
wonen, doet er goed aan om 
op tijd na te denken over de 
mogelijkheden. Zorgbalans 
kan hierbij helpen.

We blijven in Nederland steeds langer in 
ons eigen huis wonen wanneer we ouder 
worden, ook als we  wat extra zorg of 
ondersteuning nodig hebben. De overheid 
stimuleert dit met diverse maatregelen 
waardoor verhuizen naar een woonzorg-
centrum steeds meer is voorbehouden aan 
mensen die intensieve zorg nodig hebben. 

{omdat goede zorg heel persoonlijk is} Zorgbalans

bij uzelf ontdekt dat u steeds 
vaker dingen vergeet of 
wanneer u zorgt voor iemand 
met dementie die dicht bij 
u staat, zoals een partner of 
een familielid. De buurtteams 
van Zorgbalans kunnen 
ondersteunen bij zorg en per-
soonlijke verzorging. In onze 
ontmoetingscentra helpen 
we mensen met (beginnen-
de of gevorderde) dementie 
en hun mantelzorgers om 
beter met dementie om te 
leren gaan. Als het thuis niet 
meer gaat kunnen mensen 
met dementie bij Zorgbalans 
beschermd wonen in een 
veilige, vertrouwde omgeving 
met de juiste ondersteuning 
en begeleiding. 

Ontmoetingscentrum
De ontmoetingscentra van 
Zorgbalans zijn bedoeld voor 
(kwetsbare) ouderen waar-
onder mensen met dementie. 
De focus en nadruk ligt op 
dat wat nog mogelijk is en 
niet op wat geweest is. Sa-
men creëren we een wereld 
waarin iedereen zich thuis 
voelt en de weg weet. Dat 
doen we met elkaar: met de 
deelnemers, familie, vrienden 
en vaste en vrijwillige bege-
leiding. Het ontmoetingscen-
trum biedt, in overleg met 
de deelnemers, van alles aan. 
Denkt u aan bewegen, wan-
delen, gesprekken, eten, ko-

Kijk op de website 
www.zorgbalans.nl

of bel 023 - 8 918 918 

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

n  Meer Bewegen voor Ouderen
n  Verhuisservice
n Handig omgaan met de mobiele telefoonn  Handig omgaan met de tablet
n Diensten aan huis
 - alarmering / alarmopvolging
 - (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 over deze kortingen en ons uitgebreid producten- en dienstenoverzicht vindt u in onze folder Wat biedt Servicepaspoort en op onze website  www.servicepaspoort.nl
Tel. 023 - 891 84 40

{ Servicepaspoort }

WWW.SERVICEPASPOORT.NL

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

Makkelijk en betrouwbaar met hetSERVICEPASPOORT

PROFESSIONELEALARMOPVOLGING MET SLEUTELKLUIS 

aanvullende 

dienst op  

de persoons-

alarmering

zorgbalans
wensen en behoeften, een 
op maat gemaakt pakket. Dat 
kan zijn: alarmopvolging, 
verpleegkundige zorg, per-
soonlijke verzorging, huis-
houdelijke hulp, begeleiding 
bij de dagelijkse dingen, hulp 
bij koken, maaltijdservice of 
begeleiding bij een bezoek 
aan het ontmoetingscentrum 
of de huisarts.

Particuliere diensten
Als u langer zelfstandig thuis 
wilt wonen en additionele 
zorg wenst te ontvangen, 
terwijl u uw mantelzorgers 
minder wilt belasten, kan 
Zorgbalans helpen met parti-
culiere diensten. Zorgbalans 
biedt een kwalitatief hoog-
waardig  en goed betaalbaar 
dienstverleningspakket. Het 
uitgebreide dienstenpakket 
varieert van particuliere (zorg)
diensten, zoals verpleging aan 
huis, tot aan diensten die het 
leven vergemakkelijken, zoals 
hulp bij boodschappen, een 
strijkservice of administratieve 
ondersteuning.

Zorg op afstand
Er zijn diverse communica-
tieoplossingen beschikbaar 
waarmee zorg op afstand mo-
gelijk is, zoals via een tablet 
voor ouderen. Hierbij wordt 
gebruikgemaakt van een 
veilige beschermde omgeving 
voor gegevensuitwisseling. 

U kunt bij Zorgbalans ook 
gebruikmaken van zorg op 
afstand. 

Zorgbemiddeling
Het is niet altijd gemakkelijk 
in het grote aanbod van wo-
nen, zorg en welzijn de juiste 
weg te vinden. De medewer-
kers van Zorgbalans zijn u 
daarbij graag van dienst. Zij 
staan u persoonlijk te woord, 
helpen u inzicht te krijgen 
in de regels en voorzienin-
gen en kunnen u informeren 
over de mogelijkheden in uw 
specifieke situatie. Zij geven 
graag advies en bemiddelen of 
begeleiden u bij uw zoektocht 
naar een geschikte woon, 
zorg- of welzijnsvoorziening. 
Samen met u zoeken ze naar 
een passende oplossing.

Wonen in een 
woonzorgcentrum 
Wanneer u de hele dag zorg 
of ondersteuning nodig heeft  
kan wonen in een woonzorg-
centrum wellicht uitkomst 
bieden. Het gaat dan om 
intensieve zorg die bedoeld is 
voor kwetsbare ouderen. Deze 
zorg wordt geleverd vanuit de 
Wet langdurige zorg (Wlz) en 
kan alleen worden verkregen 
met een Wlz-indicatie. Die 
wordt aangevraagd bij het 
Centrum indicatiestelling zorg 
(CIZ). Zorgbalans beschikt 
over verschillende woonzorg-

centra in de regio IJmuiden, 
Haarlem, Heemstede en 
Hillegom.

Scheiden wonen en zorg - 
Zorgeloos wonen
Zoekt u een huurwoning met 
hulp, zorg en alle gemakken 
dicht bij huis? Dan is Zorge-
loos wonen ideaal. In complex 
De Moerberg in IJmuiden kunt 
u betaalbaar huren, met veel 
ruimte voor uw persoonlijke 
woonwensen. Voor de hulp 
die u wilt gebruiken, maakt 
u aparte keuzes. En wanneer 
u- of uw partner- meer of 
minder hulp nodig heeft is 
dat eenvoudig aan te passen.
Zorgeloos Wonen is het 
plezier en de zekerheid van 
een eigen plek. In een huis 
waar het veilig en vertrouwd 
is, met alles bij de hand. Een 
gezellige plek ook, waar altijd 
wat te doen is.  

Wilt u meer weten over 
Zorgbalans? Belt u dan met 
de Zorgcentrale van Zorg-
balans via telefoonnummer 
023 - 8 918 918, mail naar 
info@zorgbalans.nl of kijk 
op www.zorgbalans.nl.

Gespecialiseerde 
verpleegkundigen

 helpen u te 
leren omgaan 
met uw ziekte 
of probleem

Servicepaspoort helpt om het leven in te vullen zoals u dat wilt. 

Kies uit onze diensten, producten, cursussen en activiteiten  

op het gebied van gemak, gezondheid, veiligheid en beweging. 

Bel ons 023 - 8 918 440.

Of ga naar: servicepaspoort.nl/lid-worden-van-servicepaspoort.

{            }
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 61662001 HD  Haarlem

T 023 - 8 918 440
E info@servicepaspoort.nl

Afleveradres Hotel Thuis (indien afwijkend van aanvrager):

................................................................................................................................................................

1e afleverdatum:  ....................................................................................................................................

Heeft u allergieën voor bepaalde voeding, eet u geen vlees of vis?  

Geef hieronder de belangrijkste bijzonderheden aan:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................voor meer informatie kunt u contact opnemen met Servicepaspoort op  

telefoonnummer 023 - 8 918 440. of kijk op onze website: www.servicepaspoort.nl, 

of stuur een e-mail naar info@servicepaspoort.nl

Stuurt u deze bon naar Servicepaspoort Zorgbalans, antwoordnummer 1827

2000 wc Haarlem (postzegel niet nodig)

Hartelijk dank voor uw aanmelding, wij maken het in orde voor u!

Mevrouw In ’t Schip 
“Ik was verschrikkelijk blij dat ik 

weer naar huis mocht na mijn reva-

lidatie. Alleen kon ik nog niet alles. 

Drempels waren lastig, de trap een 

probleem en lang staan was nog 

pijnlijk. Hotel Thuis heeft het me de 

eerste weken een stuk makkelijker 

gemaakt. Mijn bed is naar beneden 

verplaatst, de thuiszorg kwam voor 

mijn persoonlijke hulp en over de 

rest hoefde ik me dus geen zorgen 

te maken. Ik kon mij volledig richten 

op mijn herstel.”

Typisch Hotel Thuis:
n  een week lang geen zorgen  

over het huishouden
n  uw maaltijden, de boodschappen  

en de was goed geregeld  

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

n  Meer Bewegen voor Ouderen
n  Verhuisservice
n Handig omgaan met de mobiele telefoon
n  Handig omgaan met de tablet
n Diensten aan huis
 - alarmering / alarmopvolging
 - (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 over deze kortingen en 
ons uitgebreid producten- en dienstenoverzicht vindt u in 
onze folder Wat biedt Servicepaspoort en op onze website  
www.servicepaspoort.nl
Tel. 023 - 891 84 40

{ Servicepaspoort }

Makkelijk en betrouwbaar met het
SERVICEPASPOORT

MEER BEWEGEN 
VOOR  

OUDEREN 55+
WWW.SERVICEPASPOORT.NL

Alle informatie over 
deze kortingen en  
een uitgebreid  
overzicht van onze 
producten- en  
diensten vindt u  
op onze website:
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Kijk voor meer informatie op www.servicepaspoort.nl of bel 023 - 8 918 440zorgwoning

Een zorgwoning 
is een zelfstandige 
woning waar 
(intensieve) zorg- 
en dienstverlening 
mogelijk is. Er zijn 
aanpassingen moge-
lijk. De zorg is 24 
uur indien nodig 
oproepbaar/beschik-
baar. De woning is 
te voorzien van een 
alarmeringssysteem 
en bewoners van een 
zorgwoning kunnen 
in de directe nabij-
heid van het complex 
gebruikmaken van 
dagactiviteiten en 
een warme maaltijd 
nuttigen.

Wonen met zorg

Het inschrijven voor een 
zorgwoning in Velsen
Kandidaten voor een zorgwo-
ning kunnen zich inschrijven 
door gebruik te maken van 
het Aanmeldformulier Zorg-
woning. Het formulier kan bij 
Woningbedrijf Velsen, Velison 
Wonen en het klantcon-
tactcentrum in het stadhuis 
opgehaald worden. Downloa-
den van de website van de 
woningbouwcorporatie kan 
ook. Het ingevulde formulier 
kan gestuurd worden naar:

WONEN IN VELSEN
Servicepunt Zorgwoningen 
Velsen
Postbus 102
1970 AC  IJmuiden
www.woneninvelsen.nl

Plaatsing en toewijzing
Komt u in aanmerking, dan 
wordt u op de wachtlijst 
geplaatst voor het complex 
van uw voorkeur. De plaats 
op de wachtlijst hangt onder 
andere af van de inschrijfda-
tum, urgentie en medische 
aspecten. Heeft een corporatie 
een zorgwoning beschikbaar, 
dan wordt contact opgeno-
men met het Servicepunt 
Zorgwoningen. Aan de hand 
van de gegevens over de 
woning selecteert het Servi-
cepunt Zorgwoningen een of 
meerdere kandidaten. 

Het inschrijven voor 
een zorgwoning in 
Kennemerland
Als u in aanmerking wilt 
komen voor een zorgwoning 
van een woningcorporatie in 
de regio Zuid-Kennemerland 
met een huurgrens onder de 
vrije sectorgrens dan moet u 
ingeschreven staan bij Mijn 
Woonservice.
 

MEER INFORMATIE 
over de zorgwoningen vindt 
u op onderstaande links naar 
de site van mijn Woonservice. 
www.mijnwoonservice.nl. 
Telefoonnummer  
0900 - 040 08 00.

U kunt ook een kijkje nemen 
op www.woonz.nl. Hierop 
staat een verzameling van 
senioren/zorgwoningen op  
in den lande en u kunt op  
woonplaats zoeken.

Kijk op de website 
www.servicepaspoort.nl 

of bel 023 - 8 918 440

info
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Kijk voor meer informatie op www.servicepaspoort.nl of bel 023 - 8 918 440

Voor de duidelijkheid: de  
rekentool geeft slechts 
een indicatie. Elke situatie 
is anders. Meer informatie?  
Bel 023 – 8 918 918 (en  
vraag naar een van de 
woonconsulenten), mail  
met info@zorgbalans.nl of  
kijk op www.servicepaspoort.nl/
zorgrekenen.

zorgkosten

V
eel ouderen 
hebben vragen 
over hun finan-
ciën in relatie 
tot een mogelijk 

verhuizing. Hoeveel zijn ze 
aan zorg kwijt en wat houden 
ze dan uiteindelijk over om 
te besteden? Hoe zit het met 
de wet- en regelgeving? Veel 
mantelzorgers willen graag 
weten wat de mogelijkheden 
zijn voor hun ouders. Soms 
hebben deze al een indicatie 
voor de thuiszorg bijvoor-
beeld. Maar ook als dat niet 
het geval is, is het goed om na 
te denken over de toekomst.

Vrijblijvend de rekentool 
gebruiken
Stel, uw moeder is 80 jaar en 
woont nog zelfstandig. Ze kan 
zich nog aardig redden, maar 
toch vindt u het geen pret-
tig idee dat ze alleen woont. 
Omdat u het beste met haar 
voorheeft, vraagt u zich af of 
het een goed idee is dat zij 
verhuist naar een zorgwo-
ning. U kunt eens vrijblijvend 
samen met haar de rekentool 
bekijken op de website.  
Deze helpt bij een eerste  
verkenning. U gaat naar 
www.servicepaspoort.nl/ 
zorgrekenen. Daar vult u 
leeftijd, brutojaarinkomen en 
eventueel het eigen vermo-
gen van uw moeder in. Leeft 
uw moeder voornamelijk van 

haar AOW? Het bedrag dat 
ze ontvangt aan AOW wordt 
automatisch ingevuld, dit is 
immers voor iedere alleen-
staande pensioengerechtigde 
hetzelfde. Heeft ze nog andere 
inkomsten? U kunt eenvoudig 
het bedrag aanpassen door 
met de knoppen te schuiven.

Inzicht in de zorgkosten
Bij de volgende stap komt de 
woonsituatie aan bod. Hier 
kunt u de optie ‘Zorgwoning 
huren’ aanvinken om te kijken 
wat de financiële consequen-
ties voor uw moeder zijn. Af-
hankelijk van haar inkomen en 
de hoogte van de huur van de 
zorgwoning, kan uw moeder 
in aanmerking komen voor 
huurtoeslag. Is dit het geval of 
niet? U ziet het meteen terug 
in de rekentool! Ook biedt de 
tool inzicht in de zorgkosten. 
Zorgkosten bestaan uit twee 
delen: de maandelijkse premie 
voor de zorgverzekering 
(plus een vast bedrag voor 
het jaarlijkse eigen risico) en 
een eigen bijdrage (geheven 
door het CAK) wanneer uw 
moeder zorg ontvangt. Wil 
uw moeder toch in haar eigen 
huis blijven wonen en heeft ze 
in de toekomst huishoudelijke 
ondersteuning nodig vanuit 
de Wmo (Wet maatschappelij-
ke ondersteuning), dan laat de 
rekentool zien hoeveel haar 
eigen bijdrage daarvoor is. 

Informatiebuttons
Het leuke van de tool is dat 
je bij elke vraag informatie-
buttons ziet. Door op de i te 
klikken, leest u bijvoorbeeld 
wat er onder de Zorgverze-
keringswet (Zvw) valt en wat 
onder de Wet maatschappelij-
ke ondersteuning (Wmo). Zo 
maakt u spelenderwijs kennis 
met wet- en regelgeving én 
krijgt u inzicht in de financie-
ringsstromen. Ook ziet u wat 
er mogelijk is als bijvoorbeeld 
uw moeder een Wlz-indicatie 
heeft (Wet langdurige zorg). 
Ze krijgt dan inzicht in de 
mogelijkheden die daar bij 
passen namelijk Zorg met 
verblijf óf een Volledig Pakket 
Thuis.

{inzicht in kosten van services en zorg} 

De rekentool
Wat betaalt mijn 
vader als er elke dag 
een wijkverpleeg-
kundige bij hem 
thuis zou komen? 
Zou het verstandig 
zijn als mijn moeder 
naar een zorgwoning 
verhuist? Als mantel-
zorger houdt u zich 
met de toekomst van 
uw dierbaren bezig. 
Servicepaspoort 
helpt hierbij. De 
rekentool die Zorg-
balans ontwikkeld 
heeft, laat zien wat 
de verschillende 
soorten zorg, wonen 
en services voor u 
of uw dierbare op 
financieel gebied 
betekenen. 

De rekentool 
laat zien wat 
verschillende 
soorten zorg 

financieel 
betekenen

Kijk op de website 
www.servicepaspoort.nl 

of bel 023 - 8 918 440

info
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BUUV HAARLEM
Raaks 36 bg, 2011 VA Haarlem
023 - 551 78 45

info@haarlem.buuv.nu

BUUV HEEMSKERK/
BEVERWIJK: 0251- 676 886, 

BUUV Velsen: 0255 - 548 547

BUUV Zaanstad: 088-3833015

{informatieloketten}

Diverse gemeenten hebben 
informatieloketten, een brede 
samenwerking gericht op het 
sociale domein.

----------------------------------------

ZANDVOORT
023 - 574 04 50

info@loketzandvoort.nl

HEEMSTEDE
023 - 548 30 40

loket@heemstede.nl

BLOEMENDAAL
023 - 526 70 07

info@wmo-loketbloemendaal.nl

VELSEN
0255 - 140 255

loketvelsenwwz@socius-md.nl

LOKET HEEMSKERK
Telefoon 088 - 887 69 00

email heemskerk@socius-md.nl

{sociale wijkteams}

Diverse gemeenten hebben 
ook sociale wijkteams. Binnen 
het Sociaal Wijkteam werken 
professionals van verschillende 
organisaties met elkaar samen. 
Ieder team bestaat uit een 
Wmo-consulent, een mede-
werker van de sociale dienst, 
twee maatschappelijk dienst-
verleners, een wijkverpleeg-
kundige, een opbouwwerker 
en een MEE-consulent. Ook 
hebben de teams warme ban-
den met de CJG-coaches, zodat 
ze samen kunnen optrekken 
als dat nodig is.

De adressen en telefoon-
nummers van de sociale 
wijkteams zijn te vinden op:
www.haarlem.nl/sociaal-wijkteams 
of u kunt bellen met Service-
paspoort via 023 - 8 918 440.

----------------------------------------

DE ZONNEBLOEM
algemeen: 076 - 564 64 64

Haarlem: 023 - 584 83 56

www.zonnebloem.nl

SENSOOR
Een luisterend oor 24/7
Algemeen: 0900 - 0767

Haarlem: 023 - 547 14 71

www.sensoor.nl

{wijk- en buurtcentra}

----------------------------------------

DOCK HAARLEM 
(tevens voorheen Kontext)
Postbus 4098, 2003 EB   
Haarlem 023 – 543 60 00

haarlem@dock.nl www.dock.nl

VESTIGINGEN:
Buurtwinkel Marsmanplein
Generaal Spoorlaan 140
2025 ND Haarlem
023 – 543 60 07

De Buurtbox
Rudolf Steinerstraat 74
2037 GC Haarlem
023 - 543 60 10

Welzijns-
organisaties

In de regio 
Zuid-Kennemerland 

zijn verschillende 
welzijnsorganisaties 

actief. Hier vindt u 
een overzicht.

VRIJWILLIGERSCENTRALE 
HAARLEM
Nieuwe Groenmarkt 51
2011 TV Haarlem
023 - 531 48 62

info@vwc-haarlem.nl

STICHTING HUMANITAS 
ZUID-KENNEMERLAND
E-mail: 
huisbezoek.zkl@humanitas.nl  

023 - 576 34 40

BURENHULP
Dit is een uniek netwerk van 
vrijwillige Burenhulp.
burenhulp@haarlemeffect.nl 
of tel: 06 - 818 824 65

{buurtmarktplaats}

BUUV is de buurtmarkt-
plaats voor en door 
bewoners. Bij BUUV gaat 
het om gratis diensten die 
je als bewoners – jong en 
oud- voor elkaar kunt doen. 
Zonder dat er direct iets 
tegenover staat. Dit kan 
van alles zijn: gezelschap, 
samen eten, het uitlaten 
van de hond, begeleiding 
naar de dokter, een klusje 
in huis of hulp in de tuin. 
Iedereen heeft wel eens een 
vraag en ook iets te bieden. 
Als BUUV hoeft u echt niet 
altijd klaar te staan. U kunt 
ook af en toe een handje 
helpen; gewoon wanneer 
het u uitkomt. Want wat 
voor u een kleine moeite 
is, kan voor een ander juist 
heel veel betekenen. Beter 
een goede BUUV dan een 
verre vriend. U kunt zelf 
of met een contactpersoon 
online berichten plaatsen of 
reageren via www.buuv.nu. 

----------------------------------------

DOCK is in Haarlem actief met maatschappelijk werk en in het bijzonder in Noord, Oost en Schalkwijk met 
jongerenwerk, ouderenwerk, opvoedondersteuning en maatschappelijke participatie.

De sociaal werkers van DOCK Haarlem ondersteunen en activeren bewoners van alle leeftijden in het ontwikkelen 
van hun talenten en vaardigheden. Samen met bewoners en vrijwilligers organiseren zij vele activiteiten in de wijk. 
Wilt u vrijwilliger worden of zoekt u misschien een maatje? Wilt u deelnemen aan een van de vele activiteiten? 
Heeft u een idee voor een activiteit? Kijk dan op elders in deze gids waar u ons kunt vinden. Of neem alvast een 
kijkje op www.dock.nl/buurten/haarlem.

De kracht van wij samen
DOCK helpt mensen hun eigen leven en het leven van anderen te verbeteren. 
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De Hamelink
Noormannenstraat 1
2033 LG Haarlem
023 - 543 60 08

De Horizon
Ambonstraat 2, 2022 DM Haar-
lem 023 - 543 60 11

De Kas
Bernadottelaan 139 A 
2037 GP Haarlem
023 – 543 60 17

De Kleine Ringvaart
Floris van Adrichemlaan 102
2035 VD Haarlem
023 - 543 60 12

De Zuidparker
Bijvoetstraat 5
2033 ZD Haarlem
023 - 543 60 09

Het Broederhuis
Nachtzaamplein 67
2032 TC Haarlem
023 - 543 60 05

Wijkcentrum de Ringvaart
Floris van Adrichemlaan 98
2035 VD Haarlem
023 - 543 60 01

Wijkcentrum de Wereld
Laan van Berlijn 1
2034 SB Haarlem
023 - 543 60 04

----------------------------------------

HAARLEM EFFECT
Gedempte Oude Gracht 138 
2011 GX Haarlem 023 - 532 25 47

info@haarlemeffect.nl

VESTIGINGEN: 
Wijkcentrum Binnensteeds
Nieuwe Groenmarkt 20
2011 TW Haarlem
023 - 531 90 30

Buurtcentrum de Tulp
Voortingplantsoen 56
2012 XZ Haarlem
023 - 542 28 62

Buurtcentrum de Fjord
Paul Krugerkade 6
2021 BN Haarlem

Trefpunt ’t Trionk
Van Oosten de Bruijnstraat 60
2014 VS Haarlem
023 - 532 42 61

----------------------------------------

STEM IN DE STAD
Nieuwe Groenmarkt 22
2011 TW Haarlem
023 - 534 28 91

info@stemindestad.nl

BUURTCENTRUM 
Hof van Eden
Muiderslotweg 222 A
2026 AW Haarlem

De Schakel
Pijnboomstraat 17
2023 VN Haarlem
023 - 525 49 24

----------------------------------------

STICHTING WELZIJN VELSEN
Plein 1945 84
1971 GC IJmuiden
0255 - 548 548

info@welzijnvelsen.nl

VESTIGINGEN: 
Buurtcentrum de Dwarsligger
Planetenweg 338
1974 BP IJmuiden
0255 - 512 725

Buurtcentrum de Spil
Frans Halsstraat 29
1971 VZ IJmuiden
0255 - 510 186

Buurthuis de Brulboei
Kanaalstraat 166
1975 BJ IJmuiden
0255 - 510 652

info@buurthuisdebrulboei.nl

Buurtcentrum de Veste
Vestingplein 58
1991 RK Velserbroek
023 - 538 88 30

Stichting welzijn Velsen
Driehuizerkerkweg 34 A
1985 EL Driehuis
0255 - 520850

----------------------------------------

HULPWIJZER VELSEN
Dukoplein 1
1971 EN IJmuiden
0255 - 567 200
info@velsen.nl

www.hulpwijzervelsen.nl

----------------------------------------

WELZIJN BLOEMEN-
DAAL-NOORD
Bloemendaalseweg 125
2061 CH Bloemendaal
023 - 525 03 66

----------------------------------------

WELZIJN BLOEMENDAAL-ZUID
Kerklaan 6
2121 VE Bennebroek
023 - 584 53 00

---------------------------------------

WIJHEEMSTEDE
Herenweg 96 
2101 MP Heemstede
023 - 548 38 28

info@casca.nl

----------------------------------------

PLUSPUNT ZANDVOORT
Flemingstraat 55
2041 VW Zandvoort
Algemeen: 023 - 574 03 30

Plusdienst: 023 - 571 73 73

Ouderenadviseur: 
023 - 571 93 93

info@pluspuntzandvoort.nl

samenwerkingspartners

{ONZE SAMEN-
WERKINGS-
PARTNERS 
ZIJN O.A.} 

Via Verspoor
Notarishuis IJmond
Beter Horen
Het Beauty Team
Burger & Co
Koeleman accountants & 
belastingadviseurs
Gravekamp Woning-
ontruiming  
De Bibliotheek Zuid-
Kennemerland
Mulder’s Bloemenhuis
Bloemenhandel Teeuwen
Brakenhoff
De kleine Verhuizer
JW Teleshopping
Korf Catering
Student aan Huis
Dier Medisch Centrum 
Kennemerland & Beverwijk
Geschreven Leven
Album Af
Noorman Gasservice
ZZD Glasbewassing
Hoveniersbedrijf Paul Wilms 
Floet 
Kerbert Dierentehuis
Flexicura
Mobella Kappers
De Gouden Naald
Maria Mode Atelier
Perfect Kledingreparatie
Reyan Kledingreparatie
FietsNed
Timmerbedrijf Dave
Timmerbedrijf Hille
Kraaijeveld installatie- 
techniek
Appie@Work
Vers aan Tafel

Kievit B.V.
Primeurshop Bol
Handgraaf Maaltijden
Hollandse Maaltijden Service
Tafeltje Dekje
Vers bij u thuis
Beau Victoire
Tandem
Birgitte Hoffman
Hexapoda
Loodgietersbedrijf A.J. Beck
Brilzorg Holland
Prettig Thuis
Goed Geregeld
Pruiken Thuiszorg Nederland
Service Dienst Meijer
Kalluno
De Wijkers
De Zwart Interieur
Ubo Kok
Propershop
Cristal Cleaning 
Slenders
Yarden
Hart & ziel
De Tuinkapper
Van Eck Hoveniers
Wonen Plus
Vrielink Tuinlink
Compaan
4-Locks
Comzone
Special Health Santpoort
Fit sportbalsem
L&K Fysiotherapie
Draagnet
Fit4lady
Haptonomie Holtslag
Restaurant Kawop + B&B de 
Vijverhof

Medipoint
Reload Trainingen
Kunstijsbaan Haarlem
Fysiolijn Haarlem
Podologie Achilles
RijbewijskeuringsArts
Heliomare
Fitnesscentrum De Meer
CIB Sports
Bodystyle Healthcenter
Jordan Sports
Sportplazaclub
Wim van Hooff
Taoïstische Tai Chi
St. Vier het Leven
Emcart groep
Sanoma
Ohra
Zilveren Kruis 
Zorg en Zekerheid
Bloeitijd
Yogacentrum Innerwork
Yogastudio Santpoort
Zwembad De Heerenduinen
Zwembad De Waterakkers
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thuiszorgwinkels

Thuiszorgwinkels

Zorgbalans en Servicepaspoort hebben een 
samenwerkingsrelatie met de thuiszorgwinkels 
van Medipoint. Heeft u hulpmiddelen nodig? 
Dan kunt u met de onderstaande telefoon-
nummers bellen of de winkels bezoeken.

{Thuiszorgwinkels}
THUISZORGWINKEL 
HAARLEM
Stephensonstraat 45
2014 KC Haarlem
023 - 8 918 918

09:00-17:30 uur
(zat. 10:00-16:00 uur)

THUISZORGWINKEL 
HEEMSKERK
Malthezerplein 35
1961 JC Heemskerk
088-1020100

09:00-17:00 uur
(zat. 09:00-13:00 uur)

THUISZORGWINKEL 
HEEMSTEDE
Lieven de Keylaan 7
2101 VD Heemstede
023 - 8 918 918

12:30-16:30 uur (zat. gesloten)

UITGIFTEPUNT IJMUIDEN
(in woonzorgcentrum 
W.F. Visserhuis) 
Houtmanstraat 1 
1972 EE IJmuiden
023 - 8 918 918

Zeven dagen per week 
geopend 8.15-17.00 uur
(er kan alleen geleend worden, 
niet retour gebracht)

U verkrijgt korting op vertoon van uw 
lidmaatschapspas in de thuiszorgwinkel. 
Daarnaast vergoedt Servicepaspoort de uit-
leen van de elleboogkrukken en looprekken.  

   
Medipoint: voor al uw zorg- en welzijnsproducten
Medipoint is de grootste aanbieder van zorg- en welzijnsproducten in Nederland. Of het nu gaat om advies, lenen, huren of kopen: bij 
Medipoint kunt u ervoor terecht. Onze medewerkers beschikken over de juiste kennis van de producten, vergoedingsmogelijkheden en 
veranderingen in de markt. Doordat Medipoint nauw samenwerkt met veel thuiszorgorganisaties, gemeenten en alle zorgverzekeraars kunnen 
onze medewerkers nagaan welke vergoedingsmogelijkheden voor u gelden en dit coördineren. 

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Kom dan gerust langs in een van onze winkels, bel met onze klantenservice 
088 – 10 20 100 of kijk op www.medipoint.nl. 

Ledenkorting
Bent u lid van Servicepaspoort? Dan krijgt u 10% korting op al uw aankopen en profi teert u van onze speciale 
ledenaanbiedingen. Daarnaast kunt u gratis krukken lenen bij Medipoint.

1 loket voor al mijn
zorghulpmiddelen
Lenen, huren en kopen van zorg- en welzijnsproducten

Winkellocaties | Haarlem, Stephensonstraat 45 • Heemskerk, Maltezerlaan 35 • Heemstede, Lieven de Keylaan 7

...Meer dan een Thuiszorgwinkel! 088 - 10 20 100           www.medipoint.nl

Exclusief voor leden van Servicepaspoort

Medipoint Thuisservice
Advies afgestemd op uw situatie, gewoon bij u thuis.
1 Specifi eke vraag over scootmobiel, sta-opstoel, 

hoog-laagbed, driewielfi ets of traplift?
2 Geen mogelijkheid onze winkel te bezoeken?
3 Maak gebruik van de Medipoint Thuisservice!
4 Een adviseur komt bij u thuis en adviseert vrijblijvend in uw eigen omgeving.

Maak een afspraak via 088 - 10 20 100 of www.medipoint.nl/
thuisservice. Wij helpen u graag.

Kom naar de demodagen!
In onze winkels organiseren wij geregeld demodagen, 
zodat u kennis kunt maken met onze producten. 
Tijdens deze demodagen krijgt u persoonlijk advies 
van specialisten en profi teert u van hoge kortingen en 
mooie aanbiedingen. 
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Tip: 
Houd altijd uw 

lidmaatschapspas 
in uw portemonnee, 

dan heeft u hem 
altijd bij de hand

{9}  Afwikkelen nalatenschappen/ 
Uitvoeren erfenis   

{10}   Alarmeringsapparatuur  
(Persoonsalarmering) 

{10}  Alarmopvolging (Professioneel)  
{10}  Audicienservice  
{ 11 }  Beauty & Lifestyle  
{ 11 }   Behang- & schilderservice 
{ 11 }  Belastingservice 
{ 11 }   Bibliotheekservice  
{12}  Bloemenservice   
{12}  Boedelopslag   
{12}  Boodschappenservice  
{12}  Cateringservice  
{13}  Computerhulp  
{13}  Dierenarts  
{13}  Fietsenmaker aan huis 
{13}  Financieel misbruik ouderen
{14}  Fotoboeken 
{14}  Gasservice 
{14}  Glazenwasservice  
{14}  Hovenier (groot) tuinonderhoud 
{15}  Huisdierenverzorgservice   
{15}  Hulp bij afvallen
{15}  Hulp bij huishouden 
{15}  Interieuradvies/decoratie 
{16}  Kapper aan huis  
{16} Kledingreparatieservice   
{16}  (Grote) Klussendienst 
{16}  (Kleine) Klussendienst  
{17}  Loodgieters- en installatieservice
{17}  Maaltijdservice    
{17}  Manicure  
{17}  Massage   
{18}  Ongediertebestrijding 
{18}  Ontstoppingsservice  
{18}  Opticien aan Huis    
{18}  Particuliere zorg
{19}  Pedicureservice
{19}  Pension voor kat/hond   
{19}  Professional organizer 
{19}  Pruikenservice  
{20}   Reparatieservice huishoudelijke  

apparaten   

{20}  Schilderservice  
{20}  Schoonheidsbehandelingen   
{20}  Schoonmaakservice (Groot)  
{20}   Schoorsteenvegen/dakgoten reinigen 

en dakinspectie   
{21 }  Stoffeerservice  
{21 }  Stomerij/Wasserij/Strijkservice  
{21 }  Testament/levenstestamentservice
{21 }  Tuinonderhoud (Klein)  
{22}  Tuinontwerp 
{22}  Uitvaartservice  
{22}  Verhuisservice 
{22}  Webshop 
{30}   Advies: Moderne oplossingen, per-

soonlijk advies
{30}   Beveiliging van en in uw huis
{30}  Brandmelders 
{31 }  E-health-apps 
{31 }  GPS-zender  
{31 }  Medicijndispensers 
{31 }   Installateur voor woningaanpassin-

gen/woonhuiscomfort 
{32}  Tablet voor senioren, de Compaan
{32}  Telefoon
{32}  Toepassingen op persoonsalarmering
{33}  Veilig kooksysteem
{33}   Verlichting met sensoren, routever-

lichting
{33}  Woningaanpassingen 
{36}  Fitheidstest 
{36}  Fysiotherapie
{36}   Handig omgaan met de mobiele tele-

foon/tablet 
{37}  Haptonomie   
{37}  Gezondheidschecks 
{37}  Hotelarrangement  
{37}  Loophulpmiddelen  
{37}   Meer bewegen voor ouderen en  

chronisch zieken en gehandicapten 
{38}  Mindfulness 
{38}  Nordic walking  
{38}  Podoloog 
{39}  Rijbewijskeuring (medisch) 
{39}  Sportcentra 

{39}  Tandprotheticus 
{39}  Taoïstische Tai Chi 
{40} Theaterbezoek voor 70-plussers 
{40}  Themabijeenkomsten 
{40}  Thuiszorgwinkel
{40}  Verzekeringen 
{41 }  Voetreflexzonetherapie  
{41 }  Welzijn
{41 }  Yoga
{41 }  Zwemmen voor het hele gezin
{42}  Mantelzorg, vind de juiste balans
{44}  Vragen over zorg
{45}  Huisarts
{46}  Wijkgerichte zorg
{46}  Zorgbemiddeling van Zorgbalans
{46}  Spoedvragen
{46}  Professionele alarmopvolging
{47}  Particuliere zorg
{47}  Persoons Gebonden Budget (PGB)
{47}  Wet maatschappelijke ondersteuning 

(Wmo)
{47}  Zorgverzekeringswet (Zvw)
{47}  Wet langdurige zorg (Wlz)
{47}  Centrum Indicatiestelling (CIZ)
{47}  Centraal Administratie Kantoor (CAK)
{48} Over Zorgbalans
{48}   Thuiszorg: veilig en verzorgd thuis 

wonen
{49}   Gespecialiseerde hulp:  

verpleegkundige hulp
{49}  Prettig Thuis
{49}  Zorg bij dementie
{50}   Zorgbemiddeling: hulp en advies bij 

aanvraag zorg
{50}  Zorg op afstand
{50}  Particuliere diensten
{52}  Wonen met zorg
{54}  De rekentool
{56}   Welzijnsorganisaties: Buurmarkt-

plaats, Sociale Wijkteams,  
Burenhulp, Wijk- en Buurtcentra.

{59}  Samenwerkingspartners
{60} Thuiszorgwinkels
{62} Wat biedt Servicepaspoort

#servicepaspoort
Wat biedt 

Servicepaspoort?

Servicepaspoort heeft 
behalve deze Bewaargids 
ook andere brochures en 
folders voor u ontwikkeld. 
U kunt deze aanvragen 
via telefoonnummer 
023 – 8 918 440 of door 
een e-mail te sturen naar 
info@servicepaspoort.nl. 

Er is een informatieve brochure 
over de voordelen en het gemak 
van uw lidmaatschap van Ser-
vicepaspoort. En over veel van 
de workshops en cursussen die 
Servicepaspoort organiseert zijn 
ook informatieve folders beschik-
baar. Zoals bijvoorbeeld voor de 
workshop ‘Handig omgaan met 
de tablet’ of ‘Meer Bewegen voor 
Ouderen’. Maar ook over verschil-
lende technologische hulpmid-
delen van Servicepaspoort, zoals 
Alarmering of GPS-apparatuur, 
bestaan folders over de werking 
en mogelijkheden ervan.

We dienen uw gemak

Servicepaspoort dient graag uw 
gemak! Ook als u volop in het 
leven staat, kan het fijn zijn om 
van onze services gebruik te ma-
ken. We hebben een uitgebreid
dienstenaanbod voor u samenge-
steld, waarmee het nog eenvou-

diger wordt om voor uzelf te 
zorgen, te ontspannen en bewust 
met uw gezondheid bezig te zijn.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt aan-
gegaan vanaf de datum van 
inschrijving en wordt steeds  
automatisch met een kalender-
jaar verlengd. Het lidmaatschaps-
geld bedraagt € 21,–. U ontvangt 
korting en betaalt slechts € 19,-
per jaar per huishouden. Na in- 
schrijving ontvangt u van ons uw 
persoonlijke lidmaatschapspas. 
Het abonneereglement en de  
cursusvoorwaarden zijn te lezen 
op www.servicepaspoort.nl  
en kunnen worden opgevraagd 
bij Servicepaspoort.

Uw lidmaatschapspas

Bij uw lidmaatschap hoort ook 
een lidmaatschapspas. U ont-
vangt elk jaar van ons een nieu-
we pas die voor het lopende jaar 
geldig is. Indien u gebruikmaakt 
van de leveranciers zonder onze 
bemiddeling, is het belangrijk 
dat u vooraf aangeeft dat u lid 
bent of uw pas laat zien. Op basis 
hiervan kan de leverancier u een 
passende prijsopgave doen.

Direct Voordeel

Met het lidmaatschap van Servi-
cepaspoort krijgt u bij een groot 
aantal leveranciers direct voor-
deel in de winkel. Bijvoorbeeld in 
de Thuiszorgwinkel. Maar ook bij 
een aantal (zorg)verzekeraars en 
de Rabobank. Vaak verdient u uw 
lidmaatschapsgeld in één keer al 
terug. U herkent onze partners 
aan de Servicepaspoort-sticker 
bij de deur.

Tarieven diensten en producten

Bij alle in deze bewaargids 
vermelde tarieven en kortingen 
dient u er rekening mee te hou-
den dat deze onder voorbehoud 
zijn van prijswijzigingen. Bel 
Servicepaspoort en vraag naar de 
actuele informatie. De kortin-
gen gelden alleen bij de bij ons 
aangesloten dienstverleners. Ser-
vicepaspoort is niet aansprakelijk 
voor vermelde prijzen/tarieven 
en drukfouten.

Aanmelden, opzeggingen en 
wijzigingen 

Voor aanmelding/opzegging/
wijzigingen kan gebruik-
gemaakt worden van de website, 
of u kunt telefonisch contact 
met ons opnemen, of u stuurt 
een bericht per post naar: 
Antwoordnummer 1827,
2000 WC Haarlem.

Servicepaspoort Magazine 
en digitale nieuwsbrief 

Servicepaspoort geeft twee keer 
per jaar een lifestylemagazine 
uit. Dit magazine geeft u meer 
informatie en tips over gezond-
heid, voeding, leefstijl, verzor-
ging en verpleging. Ook leest 
u meer achtergrondinformatie 
over onze dienstverleners en het 
cursusaanbod. Daarnaast kunt u 
zich aanmelden voor de digitale 
nieuwsbrief die wij maandelijks 
uitbrengen. Ontvangt u deze nog 
niet, meldt u zich dan aan via 
www.servicepaspoort.nl. Zo 
blijft u altijd op de hoogte van 
de actuele aanbiedingen. Nieuwe 
leveranciers worden in het ma-
gazine, maar ook in de digitale 
nieuwsbrief geïntroduceerd.

Contactinformatie

Voor vragen en/of opmer-
kingen ten aanzien van uw 
lidmaatschap kunt u contact 
opnemen via telefoonnummer 
023 - 8 918 440. Of kijk op 
www.servicepaspoort.nl.
Wilt u meer informatie over 
Zorgbalans, neem dan contact 
met ons op via telefoonnum-
mer 023 - 8 918 918, stuur 
een e-mail naar 
info@zorgbalans.nl of kijk 
op www.zorgbalans.nl.
Postadres: Servicepaspoort, 
Postbus 6166, 2001 HD 
Haarlem.



Wie zorg of ondersteuning nodig heeft, zit goed bij  
Zorgbalans. Wij zijn er voor u, samen met de mensen  
om u heen, met vrijwilligers en organisaties in de buurt.

Wij luisteren naar wat u belangrijk vindt en helpen u  
waar dat nodig is. Bijvoorbeeld met verpleegkundige  
zorg thuis, revalidatie, huishoudelijke ondersteuning,  
een woonvorm met zorg of begeleiding bij dementie.

Bij Zorgbalans zien we wie u bent en krijgt u zorg en  
ondersteuning op een persoonlijke manier. Dichtbij,  
vanuit een klein en betrokken team van professionals.

Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is

Als u zorg 
nodig heeft, 
zijn wij er 
voor u

Op zoek naar zorg, thuis of in de buurt?  
Bel 023 - 8 918 918   www.zorgbalans.nl


