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Maak kennis met onze Travixx productlijn

Maak een proefrit op een scootmobiel

Demonstraties (aangepaste) fietsen 

Tot wel 25% korting

Een hapje en een drankje

Uitleg en persoonlijk advies 

Ervaar de mogelijkheden om er weer lekker op uit te gaan 
Met mooi weer willen we allemaal graag naar buiten. Dit gaat niet altijd even makkelijk. Misschien 
gaat het lopen of fietsen van lange afstanden wat lastiger, ondervindt u balansproblemen of durft u 
niet meer auto te rijden.

Kom dan naar de Eropuit dag en ontdek welke mogelijkheden er zijn om er lekker en weer veilig op uit te gaan. 
Wat dacht u van een aangepaste fiets, rollator, rolstoel of scootmobiel? Bovendien profiteert u van hoge 
kortingen op diverse producten.

Waar: ViVa! Zorggroep l Medipoint winkel,  Wanneer: Donderdag 12 april 2018, 10.00 - 16.00 uur
Maltezerplein 35, Heemskerk 
     
Kijk op de achterzijde voor het gehele programma.

Donderdag 12 april 2018

Wij gaan naar de 
Eropuit dag!

Tot wel 
25% korting 
voor leden op 

deze dag! 



De genoemde aanbiedingen gelden voor leden en zijn niet geldig i.c.m. andere acties, kortingen of waardebonnen. 
U bent al lid voor slechts € 22,75 per gezin per jaar.

ViVa! Zorggroep l Medipoint winkel, Maltezerplein 35, Heemskerk
Donderdag 12 april 2018, 10.00 - 16.00 uur

Graag tot ziens op donderdag 12 april 2018 
in onze winkel in Heemskerk.

   Programma (10.00 en 16.00 uur)

Tot wel 
25% korting 
voor leden op 

deze dag! 
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 “Door mijn driewielfiets voel 
ik me weer stabiel tijdens het 
fietsen.” 
Als u niet zo lang meer achter elkaar 
kunt fietsen of balansproblemen 
heeft, is een aangepaste fiets de 
oplossing. Naast elektrische fietsen 
zijn er bijvoorbeeld driewielfietsen 
en scootmobielfietsen. Er is een 
fietsenspecialist aanwezig om u van
alle informatie te voorzien. Ook krijgt 
u deze dag tot 25% korting op onze 
fietsen!

  

ViVa! Ledenservice
Kom naar de Eropuit dag, word lid van ViVa! Ledenservice 
en u profiteert gelijk van bovenstaande kortingen! Laat 
u op deze dag informeren over het uitgebreide pakket 
aan diensten en cursussen. Wij werken samen met 
betrouwbare en professionele leveranciers. Als ViVa! lid 
profiteert u van de ledenkortingen, die wij met onze 
leveranciers hebben afgesproken, zoals Medipoint. 

En ook:“Met mijn rollator kom ik veel 
meer buiten.” 
Voelt u zich soms wat onzeker 
op uw benen staan? Een rollator 
zorgt ervoor dat u weer stabiel uw 
wandeling kunt maken. Medipoint 
heeft een ruim assortiment rollators 
en geeft deskundig advies. Laat 
u informeren en profiteer deze 
dag van aantrekkelijke rollator 
aanbiedingen!

“Travixx brengt ons verder.”
De vrijheid om te gaan en staan waar 
u wilt, daar blijft u het liefst zo lang 
mogelijk van genieten, ook wanneer 
u minder mobiel wordt. Als het aan 
ons ligt, staat er zo min mogelijk 
in de weg om die vrijheid te blijven 
ervaren. Daarom hebben wij een eigen 
lijn mobiliteitsproducten ontwikkeld: 
Travixx by Medipoint. Maak tijdens 
deze dag kennis met onze eigen lijn 
rollators en rolstoelen.

“Door mijn scootmobiel kan ik 
eindelijk weer een visje halen 
op de markt.”
Wanneer fietsen of autorijden niet 
meer lukt, wilt u er toch graag op uit. 
Dan biedt een scootmobiel uitkomst. 
Tijdens de Eropuit dag geeft een 
productspecialist uitleg en advies
over de mogelijkheden van diverse 
scootmobielen en kunt u een testrit 
maken. Daarnaast krijgt u op deze 
dag tot 25% korting op al onze 
scootmobielen.

“Door de elektrische loopfiets 
word ik veel minder snel moe.”
Heeft u al eens een (elektrische) 
loopfiets geprobeerd? Een product 
dat steeds populairder wordt. 
Dankzij dit product kunt u met 
minder inspanning langere afstanden 
afleggen. Door de open houding krijgt 
u meer lucht en verspilt u minder 
energie. Benieuwd? Probeer het 
vrijblijvend uit. Profiteer deze dag ook 
van aantrekkelijke aanbiedingen!




