
ViVa! Ledenservice
Antwoordnummer 504
1940 WB BEVERWIJK

Bij ViVa! Zorggroep kunt u terecht voor:
Wonen
• Aanleunwoningen 
• Kleinschalig wonen 
• Kortdurend verblijf 
• Seniorenwoningen 
• Woonzorgcentra 
• Verpleeghuizen 

Zorg
• Begeleiding 
• Dagbehandelingen  
 dagverzorging 
• DOC-team 
• Hulp bij het huishouden 
• Indicaties zorg 
• Jeugdgezondheidszorg 
• Palliatieve, terminale  

zorg, hospice 
• Personenalarmering* 
• Persoonlijke verzorging 
• Geriatrische Revalidatie

• Psychologische hulp 
• Voeding en dieet 

Welzijn
• Dagactiviteiten 
• Dagopvang,  
 dagverzorging 
•  ViVa! Maaltijden &  
 boodschappenservice*
• Mantelzorgondersteuning
• Ontmoetingscentrum  

(voor dementerenden en  
 mantelzorger) 
• Restaurant in de wijk
• Vrijwilligersinzet 

*korting met ViVa! ledenpas 

088 - 995 80 00 
info@vivazorggroep.nl 
www.vivazorggroep.nl

• Spoedzorg, 24 uur 
zorg, medisch technisch  

 handelen 
• Thuisbegeleiding 
• Tijdelijk verblijf 
• Verpleging 
• Vervuilde huishoudens 
• Volledig pakket thuis  
 (zorgarrangement) 

Behandeling 
• Ergotherapie 
• Fysiotherapie 
• Gespecialiseerd  
 verpleegkundigen 
• Geestelijke zorg* 
• Specialist  
 ouderengeneeskunde
• Logopedie 
• Maatschappelijk werk
• Muziektherapie 

Correspondentieadres ViVa! Ledenservice:
Postbus 95 • 1960 AB Heemskerk • 088 - 995 88 22  
ledenservice@vivazorggroep.nl • www.vivazorggroep.nl/ledenservice

1 . Gratis uitleen van eenvoudige loophulpmiddelen 
zoals krukken en rollator 

2. Korting op uw schade- en zorgverzekeringen bij
FBTO, Univé en Zilveren Kruis 

3 . Ondersteuning bij uw vragen op het gebied van 
wonen, over uw welzijn of zorg 

4. Bemiddeling in diensten zoals kapper en pedicure aan huis, klussendienst en 
maaltijdservice, met voordeel, snel geleverd door betrouwbare partners

Vier redenen voor het lidmaatschap:

Bemiddeling in diensten zoals kapper en pedicure aan huis, klussendienst en 

Postbus 95, 1960 AB Heemskerk
ledenservice@vivazorggroep.nl

088 - 995 88 22
www.vivazorggroep.nl/ledenservice

Naam

Mevrouw A. Beentjes
Lidnummer

29411
Geldig t/m
31-12-2018

Ledenservice ViVa! 7

Kwaliteit van leven

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep

8 ViVa! Ledenservice

Handig thuis
• Audicien
• Begeleiding en 

gezelschap ouderen
• Belastinghulp
• Boodschappendienst
• Computerservice/-les
• Dierenarts
• Financiële begeleiding
• Huishoudelijke hulp,  
 particulier
• Interieuradvies
• Kapper
• Kledingadviseur
• Klussendienst
• Lingerieservice
• Maaltijdservice
• Matrasreiniging
• Mode voor ouderen
• Opticien
• Pedicure
• Professional organizers
• Pruiken
• Reparatie witgoed
• Schilder
• Schoonheidsspecialist
• Schoorsteenveger
• Stomerij
• Thuisadministratie
• Tuinonderhoud
• Verhuisservice
• Verzorging & 

verpleging, particulier
• Wasserij

Veilig wonen
• Eenvoudige  
 loophulpmiddelen
• Personenalarmering
• Rollatorreparatie

Mijn voordeel
• Beautyarrangementen
• Bibliotheek
• Boedelopslag
• Energie, stroom en gas
• Notaris
• Ontruimen woning
• Podoloog
• Rijbewijskeuring
• Sauna
• Tanken
• Thuiszorgwinkel
• Uitvaartzorg
• Zorg- &   
 schadeverzekeringen

Informatie op maat
Heeft u een vraag op het 
gebied van wonen, zorg en 
welzijn? De Serviceadviseur 
zoekt samen met u naar ant-
woorden en oplossingen. 
De adviseur is van maandag 
t/m vrijdag tijdens kantoor-
uren telefonisch bereikbaar 
via 088 – 995 88 22.

Activiteiten en 
Cursussen
• Fitness
• Online cursussen
• Yoga/  
 Zwangerschapsyoga
• Zwemmen

Gezond leven
• Behandeling aan huis  

(bv. fysiotherapie)
• Bia-meting
• Fitheidtest
• Geestelijke zorg
• Massage
• Voetreflexologie

Diensten ViVa! Ledenservice

Wij regelen het . . .

. . . voor u!

www.vivazorggroep.nl/ledenservice
 ViVa! Ledenservice

Kwaliteit van leven

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep

Kwaliteit van leven

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep
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2      ViVa! Ledenservice

365 dagen per jaar, 24 uur per dag 
staat de verpleegkundige van ViVa! 
Zorggroep voor u klaar in geval van 
nood. Dat kan met een abonnement op 
Personenalarmering. Onze zorgverle-
ners hebben toegang tot het huis door 
middel van een sleutelkluis zodat zij u 
verder kunnen helpen. Met behulp van 
Personenalarmering kunt u zo lang moge-
lijk zelfstandig thuis wonen met de zeker-
heid dat u in noodsituaties hulp krijgt. 

Meer informatie? 
www.vivazorggroep.nl/ledenservice 
of 088 – 995 88 22.

Personenalarmering, 
een veilig gevoel!

Uw boodschappen en maaltijden laten 
bezorgen tot in de keuken. Dat is wel 
zo makkelijk! 

Eén keer in de week worden de maaltijden 
en/of de boodschappen aan huis bezorgd 
door vaste vrijwilligers; dus altijd een
bekend gezicht. 
U kunt uiteraard ook gebruik maken van 
onze wijkrestaurants, onderdeel van onze 
woonzorgcentra in Midden-Kennemerland. 
Maakt u hier regelmatig gebruik van dan is 
een bonnenboekje of zelfs een arrangement 
interessant, want dan krijgt u korting. 

    Maaltijdservice 
& wijkrestaurants 
bieden uitkomst 

Dankzij de nauwe samenwerking met de 
Medipoint Thuiszorgwinkels kunnen u en 
uw gezinsleden op vertoon van de ViVa! 
ledenpas deze artikelen tot maximaal 26 
weken per jaar wél gratis blijven lenen. 
Bovendien krijgt u op vertoon van de pas 
10% korting op artikelen uit het verkoop-
assortiment. Of het nu gaat om advies, 

Gratis krukken voor onze leden
Eenvoudige loophulpmiddelen worden niet meer vergoed; u moet 
dus zelf huur betalen voor bijvoorbeeld krukken, een looprek of rollator.

koop, huur of leen: bij de Medipoint winkels 
kunt u terecht met uw zorgvragen! 

U vindt de Medipoint Thuiszorgwinkels in: 
•  Heemskerk: Maltezerplein 35 
 (Zorgplein boven de Dekamarkt) 
• Haarlem: Stephensonstraat 45 
• Alkmaar: Frederik Hendriklaan 3

Voor contact met de Thuiszorgwinkels 
kunt u bellen naar 088 – 10 20 100

Voor uitsluitend uitleenartikelen kunt u 
ook terecht bij de uitleendepots van ViVa! 
Zorggroep in Castricum en Limmen. Bel 
ViVa! Ledenservice voor meer informatie of 
kijk op www.vivazorggroep.nl/ledenservice. 
Vergeet niet uw legitimatie en de pas van 
uw zorgverzekering mee te nemen als u een 
artikel komt lenen.

Om zelfstandig te kunnen wonen is 
het soms prettig als u wat onder-
steuning krijgt bij alledaagse klusjes.

Het aanbod van ViVa! Ledenservice zorgt 
er voor dat u soms wat uit handen kunt 
geven en dat u prettig thuis kunt blijven 
wonen. De diensten worden veelal aan 
huis geleverd door professionele en 
betrouwbare leveranciers. Voorbeelden 
zijn: de kapper, pedicure, audicien, opti-
cien of de maaltijdservice. 

Op vertoon van de ViVa! ledenpas ontvangt 
u korting. Ook niet-leden kunnen vragen om 
bemiddeling of een beroep op ons doen. 
Dan geldt uiteraard geen ledenkorting.

ViVa! Ledenservice
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Opticien
Bent u 45 jaar of ouder, dan is 

het raadzaam om eens in de twee 
jaar uw ogen te laten meten. 

Onze opticien komt bij u thuis 
met professionele apparatuur 
voor de oogmetingen én met 

een uitgebreide collectie montu-
ren. Zij adviseren u uiteraard bij 
het uitzoeken van een passend 

montuur.  

Top 
diensten aan huis

5

Meer informatie? Kijk op www.vivazorggroep.nl/ledenservice

Korting op verzekeringen
Leden van ViVa! Ledenservice profi teren van collectiviteitkorting op diverse 
(zorg)verzekeringen. Zo bespaart u op verschillende woon-, schade- én 
zorgverzekeringen bij onderstaande verzekeraars.

Bent u al verzekerd bij één van hen dan kunt u zich het hele jaar 
door aanmelden voor het ViVa! collectief. 

Collectiviteitsnummer 207046213

Collectiviteitsnummer 15032 Collectiviteitsnummer SEN

4      ViVa! Ledenservice

  
Voorletter(s):    Achternaam:     m / v*

Adres: 

Postcode/woonplaats: 

Telefoon:      Mobiel: 06 

E-mail:      Geboortedatum: 

Burgerservicenummer

Ik ontvang graag de 2-maandelijkse email-nieuwsbrief met aantrekkelijke aanbiedingen en nieuws 
over wonen, welzijn en zorg.   Ja/ Nee*

Partner (op hetzelfde adres): 

Voorletter(s):    Achternaam:     m / v*

Geboortedatum:   Burgerservicenummer 

* s.v.p. omcirkelen wat van toepassing is 

  Ik betaal t/m december 2018 € 22,75. 

  Ik ben cliënt of huur bij ViVa! Zorggroep, krijg een éénmalige korting van 

     € 6,75 en ik betaal € 16,-. Actiecode: ViVa! Zorggroep. 

  Ik krijg korting en heb de volgende actiecode: 

Doorlopende machtiging SEPA incasso 

Door ondertekening van deze machtiging geef ik toestemming aan 

ViVa! Zorggroep om tot wederopzegging één keer per jaar het 

lidmaatschapsgeld van mijn IBANrekening af te schrijven. 

IBAN nummer (zie bankafschrift): 

Plaats:       Datum:         

Handtekening: 

Bent u het niet eens met de afschrijving, dan kunt u het bedrag laten terugboeken. Neem dan 
binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 
U kunt de machtiging schriftelijk bij ViVa! Zorggroep / ledenservice intrekken. 
Adres: Parlevinkerstraat 23,1951 AR Velsen-Noord. Incassant ID:NL35ZZZ341845200000

U kunt dit formulier (in een envelop zonder postzegel) 
terugsturen naar:

ViVa! Ledenservice
Antwoordnummer 504
1940 WB BEVERWIJK

1. Personenalarmering: voor 
een veilig gevoel met hulp in 
noodsituaties

2. Pedicure: ook voor 
reumatische en diabetische voet 

3. Kapper: alle behandelingen
tegen voordelige tarieven 

4. ViVa! Maaltijden & boodschappen   
service: voor uw dagelijkse   
maaltijden en boodschappen 

5. Klussen & tuin: voor een com-
plete verbouwing, schilderwerk, 
tuinonderhoud, vervangen van 
deurgrepen of schoorsteenvegen

Aanmelding lidmaatschap ViVa! Ledenservice
ONDERGETEKENDE WORDT LID VAN VIVA! LEDENSERVICE:

Op vertoon van de ViVa! ledenpas ontvangt 

Postbus 95, 1960 AB Heemskerk
ledenservice@vivazorggroep.nl

088 - 995 88 22
www.vivazorggroep.nl/ledenservice

Naam

Mevrouw A. Beentjes
Lidnummer

29411
Geldig t/m
31-12-2018

Kwaliteit van leven

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep

    Maaltijdservice
& wijkrestaurants

diensten aan huis

Eenvoudige loophulpmiddelen worden niet meer vergoed; u moet 
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2 ViVa! Ledenservice

365 dagen per jaar, 24 uur per dag
staat de verpleegkundige van ViVa!
Zorggroep voor u klaar in geval van
nood. Dat kan met een abonnement op
Personenalarmering. Onze zorgverle-
ners hebben toegang tot het huis door
middel van een sleutelkluis zodat zij u
verder kunnen helpen. Met behulp van
Personenalarmering kunt u zo lang moge-
lijk zelfstandig thuis wonen met de zeker-
heid dat u in noodsituaties hulp krijgt.

Meer informatie?
www.vivazorggroep.nl/ledenservice
of 088 – 995 88 22.

Personenalarmering, 
een veilig gevoel!

Uw boodschappen en maaltijden laten
bezorgen tot in de keuken. Dat is wel
zo makkelijk!

Eén keer in de week worden de maaltijden 
en/of de boodschappen aan huis bezorgd 
door vaste vrijwilligers; dus altijd een
bekend gezicht. 
U kunt uiteraard ook gebruik maken van 
onze wijkrestaurants, onderdeel van onze 
woonzorgcentra in Midden-Kennemerland. 
Maakt u hier regelmatig gebruik van dan is 
een bonnenboekje of zelfs een arrangement 
interessant, want dan krijgt u korting. 

Maaltijdservice
& wijkrestaurants
bieden uitkomst

Dankzij de nauwe samenwerking met de 
Medipoint Thuiszorgwinkels kunnen u en 
uw gezinsleden op vertoon van de ViVa! 
ledenpas deze artikelen tot maximaal 26 
weken per jaar wél gratis blijven lenen. 
Bovendien krijgt u op vertoon van de pas 
10% korting op artikelen uit het verkoop-
assortiment. Of het nu gaat om advies, 

Gratis krukken voor onze leden
Eenvoudige loophulpmiddelen worden niet meer vergoed; u moet 
dus zelf huur betalen voor bijvoorbeeld krukken, een looprek of rollator.

koop, huur of leen: bij de Medipoint winkels 
kunt u terecht met uw zorgvragen! 

U vindt de Medipoint Thuiszorgwinkels in: 
•  Heemskerk: Maltezerplein 35

(Zorgplein boven de Dekamarkt)
• Haarlem: Stephensonstraat 45
• Alkmaar: Frederik Hendriklaan 3

Voor contact met de Thuiszorgwinkels 
kunt u bellen naar 088 – 10 20 100

Voor uitsluitend uitleenartikelen kunt u 
ook terecht bij de uitleendepots van ViVa! 
Zorggroep in Castricum en Limmen. Bel 
ViVa! Ledenservice voor meer informatie of 
kijk op www.vivazorggroep.nl/ledenservice. 
Vergeet niet uw legitimatie en de pas van 
uw zorgverzekering mee te nemen als u een 
artikel komt lenen.

Om zelfstandig te kunnen wonen is 
het soms prettig als u wat onder-
steuning krijgt bij alledaagse klusjes.

Het aanbod van ViVa! Ledenservice zorgt 
er voor dat u soms wat uit handen kunt 
geven en dat u prettig thuis kunt blijven 
wonen. De diensten worden veelal aan 
huis geleverd door professionele en 
betrouwbare leveranciers. Voorbeelden 
zijn: de kapper, pedicure, audicien, opti-
cien of de maaltijdservice. 

Op vertoon van de ViVa! ledenpas ontvangt 
u korting. Ook niet-leden kunnen vragen om
bemiddeling of een beroep op ons doen.
Dan geldt uiteraard geen ledenkorting.

ViVa! Ledenservice
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Opticien
Bent u 45 jaar of ouder, dan is 

het raadzaam om eens in de twee 
jaar uw ogen te laten meten. 

Onze opticien komt bij u thuis 
met professionele apparatuur 
voor de oogmetingen én met 

een uitgebreide collectie montu-
ren. Zij adviseren u uiteraard bij 
het uitzoeken van een passend 

montuur.  

Top
diensten aan huis

5

Meer informatie? Kijk op www.vivazorggroep.nl/ledenservice

Korting op verzekeringen
Leden van ViVa! Ledenservice profiteren van collectiviteitkorting op diverse
(zorg)verzekeringen. Zo bespaart u op verschillende woon-, schade- én
zorgverzekeringen bij onderstaande verzekeraars.

Bent u al verzekerd bij één van hen dan kunt u zich het hele jaar 
door aanmelden voor het ViVa! collectief. 

Collectiviteitsnummer 207046213

Collectiviteitsnummer 15032 Collectiviteitsnummer SEN

4 ViVa! Ledenservice

Voorletter(s):   Achternaam:    m / v*

Adres: 

Postcode/woonplaats: 

Telefoon:     Mobiel: 06 

E-mail:     Geboortedatum: 

Burgerservicenummer

Ik ontvang graag de 2-maandelijkse email-nieuwsbrief met aantrekkelijke aanbiedingen en nieuws 
over wonen, welzijn en zorg.   Ja/ Nee*

Partner (op hetzelfde adres): 

Voorletter(s):   Achternaam:    m / v*

Geboortedatum:   Burgerservicenummer 

* s.v.p. omcirkelen wat van toepassing is 

Ik betaal t/m december 2018 €22,75. 

Ik ben cliënt of huur bij ViVa! Zorggroep, krijg een éénmalige korting van 

€6,75 en ik betaal €16,-. Actiecode: ViVa! Zorggroep. 

Ik krijg korting en heb de volgende actiecode: 

Doorlopende machtiging SEPA incasso 

Door ondertekening van deze machtiging geef ik toestemming aan 

ViVa! Zorggroep om tot wederopzegging één keer per jaar het 

lidmaatschapsgeld van mijn IBANrekening af te schrijven. 

IBAN nummer (zie bankafschrift): 

Plaats:  Datum:  

Handtekening: 

Bent u het niet eens met de afschrijving, dan kunt u het bedrag laten terugboeken. Neem dan 
binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 
U kunt de machtiging schriftelijk bij ViVa! Zorggroep / ledenservice intrekken. 
Adres: Parlevinkerstraat 23,1951 AR Velsen-Noord. Incassant ID:NL35ZZZ341845200000

U kunt dit formulier (in een envelop zonder postzegel)
terugsturen naar:

ViVa! Ledenservice
Antwoordnummer 504
1940 WB BEVERWIJK

1. Personenalarmering: voor
een veilig gevoel met hulp in
noodsituaties

2. Pedicure: ook voor
reumatische en diabetische voet

3. Kapper: alle behandelingen
tegen voordelige tarieven

4. ViVa! Maaltijden & boodschappen 
service: voor uw dagelijkse  
maaltijden en boodschappen

5. Klussen & tuin: voor een com-
plete verbouwing, schilderwerk,
tuinonderhoud, vervangen van
deurgrepen of schoorsteenvegen

Aanmelding lidmaatschap ViVa! Ledenservice
ONDERGETEKENDE WORDT LID VAN VIVA! LEDENSERVICE:

Op vertoon van de ViVa! ledenpas ontvangt 

Postbus 95, 1960 AB Heemskerk
ledenservice@vivazorggroep.nl

088 - 995 88 22
www.vivazorggroep.nl/ledenservice

Naam

Mevrouw A. Beentjes
Lidnummer

29411
Geldig t/m
31-12-2018

Kwaliteit van leven

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep

    Maaltijdservice
& wijkrestaurants

diensten aan huis

Eenvoudige loophulpmiddelen worden niet meer vergoed; u moet 
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2      ViVa! Ledenservice

365 dagen per jaar, 24 uur per dag 
staat de verpleegkundige van ViVa! 
Zorggroep voor u klaar in geval van 
nood. Dat kan met een abonnement op 
Personenalarmering. Onze zorgverle-
ners hebben toegang tot het huis door 
middel van een sleutelkluis zodat zij u 
verder kunnen helpen. Met behulp van 
Personenalarmering kunt u zo lang moge-
lijk zelfstandig thuis wonen met de zeker-
heid dat u in noodsituaties hulp krijgt. 

Meer informatie? 
www.vivazorggroep.nl/ledenservice 
of 088 – 995 88 22.

Personenalarmering, 
een veilig gevoel!

Uw boodschappen en maaltijden laten 
bezorgen tot in de keuken. Dat is wel 
zo makkelijk! 

Eén keer in de week worden de maaltijden 
en/of de boodschappen aan huis bezorgd 
door vaste vrijwilligers; dus altijd een
bekend gezicht. 
U kunt uiteraard ook gebruik maken van 
onze wijkrestaurants, onderdeel van onze 
woonzorgcentra in Midden-Kennemerland. 
Maakt u hier regelmatig gebruik van dan is 
een bonnenboekje of zelfs een arrangement 
interessant, want dan krijgt u korting. 

    Maaltijdservice 
& wijkrestaurants 
bieden uitkomst 

Dankzij de nauwe samenwerking met de 
Medipoint Thuiszorgwinkels kunnen u en 
uw gezinsleden op vertoon van de ViVa! 
ledenpas deze artikelen tot maximaal 26 
weken per jaar wél gratis blijven lenen. 
Bovendien krijgt u op vertoon van de pas 
10% korting op artikelen uit het verkoop-
assortiment. Of het nu gaat om advies, 

Gratis krukken voor onze leden
Eenvoudige loophulpmiddelen worden niet meer vergoed; u moet 
dus zelf huur betalen voor bijvoorbeeld krukken, een looprek of rollator.

koop, huur of leen: bij de Medipoint winkels 
kunt u terecht met uw zorgvragen! 

U vindt de Medipoint Thuiszorgwinkels in: 
•  Heemskerk: Maltezerplein 35 
 (Zorgplein boven de Dekamarkt) 
• Haarlem: Stephensonstraat 45 
• Alkmaar: Frederik Hendriklaan 3

Voor contact met de Thuiszorgwinkels 
kunt u bellen naar 088 – 10 20 100

Voor uitsluitend uitleenartikelen kunt u 
ook terecht bij de uitleendepots van ViVa! 
Zorggroep in Castricum en Limmen. Bel 
ViVa! Ledenservice voor meer informatie of 
kijk op www.vivazorggroep.nl/ledenservice. 
Vergeet niet uw legitimatie en de pas van 
uw zorgverzekering mee te nemen als u een 
artikel komt lenen.

Om zelfstandig te kunnen wonen is 
het soms prettig als u wat onder-
steuning krijgt bij alledaagse klusjes.

Het aanbod van ViVa! Ledenservice zorgt 
er voor dat u soms wat uit handen kunt 
geven en dat u prettig thuis kunt blijven 
wonen. De diensten worden veelal aan 
huis geleverd door professionele en 
betrouwbare leveranciers. Voorbeelden 
zijn: de kapper, pedicure, audicien, opti-
cien of de maaltijdservice. 

Op vertoon van de ViVa! ledenpas ontvangt 
u korting. Ook niet-leden kunnen vragen om 
bemiddeling of een beroep op ons doen. 
Dan geldt uiteraard geen ledenkorting.

ViVa! Ledenservice

Ledenservice ViVa!     3

Opticien
Bent u 45 jaar of ouder, dan is 

het raadzaam om eens in de twee 
jaar uw ogen te laten meten. 

Onze opticien komt bij u thuis 
met professionele apparatuur 
voor de oogmetingen én met 

een uitgebreide collectie montu-
ren. Zij adviseren u uiteraard bij 
het uitzoeken van een passend 

montuur.  

Top 
diensten aan huis

5

Meer informatie? Kijk op www.vivazorggroep.nl/ledenservice

Korting op verzekeringen
Leden van ViVa! Ledenservice profi teren van collectiviteitkorting op diverse 
(zorg)verzekeringen. Zo bespaart u op verschillende woon-, schade- én 
zorgverzekeringen bij onderstaande verzekeraars.

Bent u al verzekerd bij één van hen dan kunt u zich het hele jaar 
door aanmelden voor het ViVa! collectief. 

Collectiviteitsnummer 207046213

Collectiviteitsnummer 15032 Collectiviteitsnummer SEN

4      ViVa! Ledenservice

  
Voorletter(s):    Achternaam:     m / v*

Adres: 

Postcode/woonplaats: 

Telefoon:      Mobiel: 06 

E-mail:      Geboortedatum: 

Burgerservicenummer

Ik ontvang graag de 2-maandelijkse email-nieuwsbrief met aantrekkelijke aanbiedingen en nieuws 
over wonen, welzijn en zorg.   Ja/ Nee*

Partner (op hetzelfde adres): 

Voorletter(s):    Achternaam:     m / v*

Geboortedatum:   Burgerservicenummer 

* s.v.p. omcirkelen wat van toepassing is 

  Ik betaal t/m december 2018 € 22,75. 

  Ik ben cliënt of huur bij ViVa! Zorggroep, krijg een éénmalige korting van 

     € 6,75 en ik betaal € 16,-. Actiecode: ViVa! Zorggroep. 

  Ik krijg korting en heb de volgende actiecode: 

Doorlopende machtiging SEPA incasso 

Door ondertekening van deze machtiging geef ik toestemming aan 

ViVa! Zorggroep om tot wederopzegging één keer per jaar het 

lidmaatschapsgeld van mijn IBANrekening af te schrijven. 

IBAN nummer (zie bankafschrift): 

Plaats:       Datum:         

Handtekening: 

Bent u het niet eens met de afschrijving, dan kunt u het bedrag laten terugboeken. Neem dan 
binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 
U kunt de machtiging schriftelijk bij ViVa! Zorggroep / ledenservice intrekken. 
Adres: Parlevinkerstraat 23,1951 AR Velsen-Noord. Incassant ID:NL35ZZZ341845200000

U kunt dit formulier (in een envelop zonder postzegel) 
terugsturen naar:

ViVa! Ledenservice
Antwoordnummer 504
1940 WB BEVERWIJK

1. Personenalarmering: voor 
een veilig gevoel met hulp in 
noodsituaties

2. Pedicure: ook voor 
reumatische en diabetische voet 

3. Kapper: alle behandelingen
tegen voordelige tarieven 

4. ViVa! Maaltijden & boodschappen   
service: voor uw dagelijkse   
maaltijden en boodschappen 

5. Klussen & tuin: voor een com-
plete verbouwing, schilderwerk, 
tuinonderhoud, vervangen van 
deurgrepen of schoorsteenvegen

Aanmelding lidmaatschap ViVa! Ledenservice
ONDERGETEKENDE WORDT LID VAN VIVA! LEDENSERVICE:

Op vertoon van de ViVa! ledenpas ontvangt 

Postbus 95, 1960 AB Heemskerk
ledenservice@vivazorggroep.nl

088 - 995 88 22
www.vivazorggroep.nl/ledenservice

Naam

Mevrouw A. Beentjes
Lidnummer

29411
Geldig t/m
31-12-2018

Kwaliteit van leven

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep

    Maaltijdservice
& wijkrestaurants

diensten aan huis

Eenvoudige loophulpmiddelen worden niet meer vergoed; u moet 

0346 Ledenservice 4-luik 2018.indd   2 27-11-17   14:35



ViVa! Ledenservice
Antwoordnummer 504
1940 WB BEVERWIJK

Bij ViVa! Zorggroep kunt u terecht voor:
Wonen 
• Aanleunwoningen 
• Kleinschalig wonen 
• Kortdurend verblijf 
• Seniorenwoningen 
• Woonzorgcentra 
• Verpleeghuizen 

Zorg 
• Begeleiding 
• Dagbehandelingen   
 dagverzorging 
• DOC-team 
• Hulp bij het huishouden 
• Indicaties zorg 
• Jeugdgezondheidszorg 
• Palliatieve, terminale   
 zorg, hospice 
• Personenalarmering* 
• Persoonlijke verzorging 
• Geriatrische Revalidatie

• Psychologische hulp 
• Voeding en dieet 

Welzijn 
• Dagactiviteiten 
• Dagopvang,    
 dagverzorging 
•  ViVa! Maaltijden &   
 boodschappenservice*
• Mantelzorgondersteuning 
• Ontmoetingscentrum   
 (voor dementerenden en  
 mantelzorger) 
• Restaurant in de wijk
• Vrijwilligersinzet 

*korting met ViVa! ledenpas 

088 - 995 80 00 
info@vivazorggroep.nl 
www.vivazorggroep.nl

• Spoedzorg, 24 uur 
 zorg, medisch technisch  
 handelen 
• Thuisbegeleiding 
• Tijdelijk verblijf 
• Verpleging 
• Vervuilde huishoudens 
• Volledig pakket thuis  
 (zorgarrangement) 

Behandeling 
• Ergotherapie 
• Fysiotherapie 
• Gespecialiseerd  
 verpleegkundigen 
• Geestelijke zorg* 
• Specialist   
 ouderengeneeskunde
• Logopedie 
• Maatschappelijk werk
• Muziektherapie 

Correspondentieadres ViVa! Ledenservice:
Postbus 95 • 1960 AB Heemskerk • 088 - 995 88 22  
ledenservice@vivazorggroep.nl • www.vivazorggroep.nl/ledenservice

1 .  Gratis uitleen van eenvoudige loophulpmiddelen 
  zoals krukken en rollator 
2 .  Korting op uw schade- en zorgverzekeringen bij 

FBTO, Univé en Zilveren Kruis 
3 .  Ondersteuning bij uw vragen op het gebied van 

wonen, over uw welzijn of zorg 
4 .  Bemiddeling in diensten zoals kapper en pedicure aan huis, klussendienst en 
  maaltijdservice, met voordeel, snel geleverd door betrouwbare partners

Vier redenen voor het lidmaatschap:

Bemiddeling in diensten zoals kapper en pedicure aan huis, klussendienst en 

Postbus 95, 1960 AB Heemskerk
ledenservice@vivazorggroep.nl

088 - 995 88 22
www.vivazorggroep.nl/ledenservice

Naam

Mevrouw A. Beentjes
Lidnummer

29411
Geldig t/m
31-12-2018

Ledenservice ViVa!     7

Kwaliteit van leven

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep

8      ViVa! Ledenservice

Handig thuis
• Audicien
• Begeleiding en 
 gezelschap ouderen
• Belastinghulp
• Boodschappendienst
• Computerservice/-les
• Dierenarts
• Financiële begeleiding
• Huishoudelijke hulp,  
 particulier
• Interieuradvies
• Kapper
• Kledingadviseur
• Klussendienst
• Lingerieservice
• Maaltijdservice
• Matrasreiniging
• Mode voor ouderen
• Opticien
• Pedicure
• Professional organizers
• Pruiken
• Reparatie witgoed
• Schilder
• Schoonheidsspecialist
• Schoorsteenveger
• Stomerij
• Thuisadministratie
• Tuinonderhoud
• Verhuisservice
• Verzorging & 
 verpleging, particulier
• Wasserij

Veilig wonen
• Eenvoudige   
 loophulpmiddelen
• Personenalarmering
• Rollatorreparatie

Mijn voordeel
• Beautyarrangementen
• Bibliotheek
• Boedelopslag
• Energie, stroom en gas
• Notaris
• Ontruimen woning
• Podoloog
• Rijbewijskeuring
• Sauna
• Tanken
• Thuiszorgwinkel
• Uitvaartzorg
• Zorg- &    
 schadeverzekeringen

Informatie op maat
Heeft u een vraag op het 
gebied van wonen, zorg en 
welzijn? De Serviceadviseur 
zoekt samen met u naar ant-
woorden en oplossingen. 
De adviseur is van maandag 
t/m vrijdag tijdens kantoor-
uren telefonisch bereikbaar 
via 088 – 995 88 22.

Activiteiten en 
Cursussen
• Fitness
• Online cursussen
• Yoga/  
 Zwangerschapsyoga
• Zwemmen

Gezond leven
• Behandeling aan huis  
 (bv. fysiotherapie)
• Bia-meting
• Fitheidtest
• Geestelijke zorg
• Massage
• Voetrefl exologie

Diensten ViVa! Ledenservice

Wij regelen het . . .

 . . . voor u!

www.vivazorggroep.nl/ledenservice
 ViVa! Ledenservice

Kwaliteit van leven

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep

Kwaliteit van leven

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep

2018
0346 Ledenservice 4-luik 2018.indd   1 27-11-17   14:35



ViVa! Ledenservice
Antwoordnummer 504
1940 WB BEVERWIJK

Bij ViVa! Zorggroep kunt u terecht voor:
Wonen
• Aanleunwoningen 
• Kleinschalig wonen 
• Kortdurend verblijf 
• Seniorenwoningen 
• Woonzorgcentra 
• Verpleeghuizen 

Zorg
• Begeleiding 
• Dagbehandelingen  
 dagverzorging 
• DOC-team 
• Hulp bij het huishouden 
• Indicaties zorg 
• Jeugdgezondheidszorg 
• Palliatieve, terminale  

zorg, hospice 
• Personenalarmering* 
• Persoonlijke verzorging 
• Geriatrische Revalidatie

• Psychologische hulp 
• Voeding en dieet 

Welzijn
• Dagactiviteiten 
• Dagopvang,  
 dagverzorging 
•  ViVa! Maaltijden &  
 boodschappenservice*
• Mantelzorgondersteuning
• Ontmoetingscentrum  

(voor dementerenden en  
 mantelzorger) 
• Restaurant in de wijk
• Vrijwilligersinzet 

*korting met ViVa! ledenpas 

088 - 995 80 00 
info@vivazorggroep.nl 
www.vivazorggroep.nl

• Spoedzorg, 24 uur 
zorg, medisch technisch  

 handelen 
• Thuisbegeleiding 
• Tijdelijk verblijf 
• Verpleging 
• Vervuilde huishoudens 
• Volledig pakket thuis  
 (zorgarrangement) 

Behandeling 
• Ergotherapie 
• Fysiotherapie 
• Gespecialiseerd  
 verpleegkundigen 
• Geestelijke zorg* 
• Specialist  
 ouderengeneeskunde
• Logopedie 
• Maatschappelijk werk
• Muziektherapie 

Correspondentieadres ViVa! Ledenservice:
Postbus 95 • 1960 AB Heemskerk • 088 - 995 88 22  
ledenservice@vivazorggroep.nl • www.vivazorggroep.nl/ledenservice

1 . Gratis uitleen van eenvoudige loophulpmiddelen 
zoals krukken en rollator 

2. Korting op uw schade- en zorgverzekeringen bij
FBTO, Univé en Zilveren Kruis 

3 . Ondersteuning bij uw vragen op het gebied van 
wonen, over uw welzijn of zorg 

4. Bemiddeling in diensten zoals kapper en pedicure aan huis, klussendienst en 
maaltijdservice, met voordeel, snel geleverd door betrouwbare partners

Vier redenen voor het lidmaatschap:

Bemiddeling in diensten zoals kapper en pedicure aan huis, klussendienst en 

Postbus 95, 1960 AB Heemskerk
ledenservice@vivazorggroep.nl

088 - 995 88 22
www.vivazorggroep.nl/ledenservice

Naam

Mevrouw A. Beentjes
Lidnummer

29411
Geldig t/m
31-12-2018

Ledenservice ViVa! 7

Kwaliteit van leven

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep

8      ViVa! Ledenservice

Handig thuis
• Audicien
• Begeleiding en

gezelschap ouderen
• Belastinghulp
• Boodschappendienst
• Computerservice/-les
• Dierenarts
• Financiële begeleiding
• Huishoudelijke hulp,

particulier
• Interieuradvies
• Kapper
• Kledingadviseur
• Klussendienst
• Lingerieservice
• Maaltijdservice
• Matrasreiniging
• Mode voor ouderen
• Opticien
• Pedicure
• Professional organizers
• Pruiken
• Reparatie witgoed
• Schilder
• Schoonheidsspecialist
• Schoorsteenveger
• Stomerij
• Thuisadministratie
• Tuinonderhoud
• Verhuisservice
• Verzorging &

verpleging, particulier
• Wasserij

Veilig wonen
• Eenvoudige

loophulpmiddelen
• Personenalarmering
• Rollatorreparatie

Mijn voordeel
• Beautyarrangementen
• Bibliotheek
• Boedelopslag
• Energie, stroom en gas
• Notaris
• Ontruimen woning
• Podoloog
• Rijbewijskeuring
• Sauna
• Tanken
• Thuiszorgwinkel
• Uitvaartzorg
• Zorg- &

schadeverzekeringen

Informatie op maat
Heeft u een vraag op het 
gebied van wonen, zorg en 
welzijn? De Serviceadviseur 
zoekt samen met u naar ant-
woorden en oplossingen. 
De adviseur is van maandag 
t/m vrijdag tijdens kantoor-
uren telefonisch bereikbaar 
via 088 – 995 88 22.

Activiteiten en 
Cursussen
• Fitness
• Online cursussen
• Yoga/

Zwangerschapsyoga
• Zwemmen

Gezond leven
• Behandeling aan huis

(bv. fysiotherapie)
• Bia-meting
• Fitheidtest
• Geestelijke zorg
• Massage
• Voetrefl exologie

Diensten ViVa! Ledenservice

Wij regelen het . . .

 . . . voor u!

www.vivazorggroep.nl/ledenservice
 ViVa! Ledenservice

Kwaliteit van leven

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep

Kwaliteit van leven

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep
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2 ViVa! Ledenservice

365 dagen per jaar, 24 uur per dag
staat de verpleegkundige van ViVa!
Zorggroep voor u klaar in geval van
nood. Dat kan met een abonnement op
Personenalarmering. Onze zorgverle-
ners hebben toegang tot het huis door
middel van een sleutelkluis zodat zij u
verder kunnen helpen. Met behulp van
Personenalarmering kunt u zo lang moge-
lijk zelfstandig thuis wonen met de zeker-
heid dat u in noodsituaties hulp krijgt.

Meer informatie?
www.vivazorggroep.nl/ledenservice
of 088 – 995 88 22.

Personenalarmering, 
een veilig gevoel!

Uw boodschappen en maaltijden laten
bezorgen tot in de keuken. Dat is wel
zo makkelijk!

Eén keer in de week worden de maaltijden 
en/of de boodschappen aan huis bezorgd 
door vaste vrijwilligers; dus altijd een
bekend gezicht. 
U kunt uiteraard ook gebruik maken van 
onze wijkrestaurants, onderdeel van onze 
woonzorgcentra in Midden-Kennemerland. 
Maakt u hier regelmatig gebruik van dan is 
een bonnenboekje of zelfs een arrangement 
interessant, want dan krijgt u korting. 

Maaltijdservice
& wijkrestaurants
bieden uitkomst

Dankzij de nauwe samenwerking met de 
Medipoint Thuiszorgwinkels kunnen u en 
uw gezinsleden op vertoon van de ViVa! 
ledenpas deze artikelen tot maximaal 26 
weken per jaar wél gratis blijven lenen. 
Bovendien krijgt u op vertoon van de pas 
10% korting op artikelen uit het verkoop-
assortiment. Of het nu gaat om advies, 

Gratis krukken voor onze leden
Eenvoudige loophulpmiddelen worden niet meer vergoed; u moet 
dus zelf huur betalen voor bijvoorbeeld krukken, een looprek of rollator.

koop, huur of leen: bij de Medipoint winkels
kunt u terecht met uw zorgvragen!

U vindt de Medipoint Thuiszorgwinkels in:
• Heemskerk: Maltezerplein 35 

(Zorgplein boven de Dekamarkt) 
• Haarlem: Stephensonstraat 45 
• Alkmaar: Frederik Hendriklaan 3

Voor contact met de Thuiszorgwinkels
kunt u bellen naar 088 – 10 20 100

Voor uitsluitend uitleenartikelen kunt u 
ook terecht bij de uitleendepots van ViVa! 
Zorggroep in Castricum en Limmen. Bel 
ViVa! Ledenservice voor meer informatie of 
kijk op www.vivazorggroep.nl/ledenservice. 
Vergeet niet uw legitimatie en de pas van 
uw zorgverzekering mee te nemen als u een 
artikel komt lenen.

Om zelfstandig te kunnen wonen is
het soms prettig als u wat onder-
steuning krijgt bij alledaagse klusjes.

Het aanbod van ViVa! Ledenservice zorgt 
er voor dat u soms wat uit handen kunt 
geven en dat u prettig thuis kunt blijven 
wonen. De diensten worden veelal aan
huis geleverd door professionele en 
betrouwbare leveranciers. Voorbeelden 
zijn: de kapper, pedicure, audicien, opti-
cien of de maaltijdservice. 

Op vertoon van de ViVa! ledenpas ontvangt 
u korting. Ook niet-leden kunnen vragen om 
bemiddeling of een beroep op ons doen. 
Dan geldt uiteraard geen ledenkorting.

ViVa! Ledenservice

Ledenservice ViVa! 3

Opticien
Bent u 45 jaar of ouder, dan is 

het raadzaam om eens in de twee 
jaar uw ogen te laten meten. 

Onze opticien komt bij u thuis 
met professionele apparatuur 
voor de oogmetingen én met 

een uitgebreide collectie montu-
ren. Zij adviseren u uiteraard bij 
het uitzoeken van een passend 

montuur.  

Top
diensten aan huis

5

Meer informatie? Kijk op www.vivazorggroep.nl/ledenservice

Korting op verzekeringen
Leden van ViVa! Ledenservice profiteren van collectiviteitkorting op diverse
(zorg)verzekeringen. Zo bespaart u op verschillende woon-, schade- én
zorgverzekeringen bij onderstaande verzekeraars.

Bent u al verzekerd bij één van hen dan kunt u zich het hele jaar 
door aanmelden voor het ViVa! collectief. 

Collectiviteitsnummer 207046213

Collectiviteitsnummer 15032 Collectiviteitsnummer SEN

4 ViVa! Ledenservice

Voorletter(s):    Achternaam: m / v*

Adres: 

Postcode/woonplaats: 

Telefoon: Mobiel: 06

E-mail: Geboortedatum:

Burgerservicenummer

Ik ontvang graag de 2-maandelijkse email-nieuwsbrief met aantrekkelijke aanbiedingen en nieuws 
over wonen, welzijn en zorg.   Ja/ Nee*

Partner (op hetzelfde adres): 

Voorletter(s): Achternaam: m / v*

Geboortedatum: Burgerservicenummer

* s.v.p. omcirkelen wat van toepassing is

  Ik betaal t/m december 2018 € 22,75. 

  Ik ben cliënt of huur bij ViVa! Zorggroep, krijg een éénmalige korting van 

€ 6,75 en ik betaal € 16,-. Actiecode: ViVa! Zorggroep. 

  Ik krijg korting en heb de volgende actiecode: 

Doorlopende machtiging SEPA incasso 

Door ondertekening van deze machtiging geef ik toestemming aan 

ViVa! Zorggroep om tot wederopzegging één keer per jaar het 

lidmaatschapsgeld van mijn IBANrekening af te schrijven. 

IBAN nummer (zie bankafschrift): 

Plaats:   Datum:  

Handtekening: 

Bent u het niet eens met de afschrijving, dan kunt u het bedrag laten terugboeken. Neem dan 
binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 
U kunt de machtiging schriftelijk bij ViVa! Zorggroep / ledenservice intrekken. 
Adres: Parlevinkerstraat 23,1951 AR Velsen-Noord. Incassant ID:NL35ZZZ341845200000

U kunt dit formulier (in een envelop zonder postzegel) 
terugsturen naar:

ViVa! Ledenservice
Antwoordnummer 504
1940 WB BEVERWIJK

1. Personenalarmering: voor
een veilig gevoel met hulp in
noodsituaties

2. Pedicure: ook voor
reumatische en diabetische voet

3. Kapper: alle behandelingen
tegen voordelige tarieven

4. ViVa! Maaltijden & boodschappen 
service: voor uw dagelijkse  
maaltijden en boodschappen

5. Klussen & tuin: voor een com-
plete verbouwing, schilderwerk,
tuinonderhoud, vervangen van
deurgrepen of schoorsteenvegen

Aanmelding lidmaatschap ViVa! Ledenservice
ONDERGETEKENDE WORDT LID VAN VIVA! LEDENSERVICE:

Op vertoon van de ViVa! ledenpas ontvangt 

Postbus 95, 1960 AB Heemskerk
ledenservice@vivazorggroep.nl

088 - 995 88 22
www.vivazorggroep.nl/ledenservice

Naam

Mevrouw A. Beentjes
Lidnummer

29411
Geldig t/m
31-12-2018

Kwaliteit van leven

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep

    Maaltijdservice
& wijkrestaurants

diensten aan huis

Eenvoudige loophulpmiddelen worden niet meer vergoed; u moet 
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ViVa! Ledenservice
Antwoordnummer 504
1940 WB BEVERWIJK

Bij ViVa! Zorggroep kunt u terecht voor:
Wonen 
• Aanleunwoningen 
• Kleinschalig wonen 
• Kortdurend verblijf 
• Seniorenwoningen 
• Woonzorgcentra 
• Verpleeghuizen 

Zorg 
• Begeleiding 
• Dagbehandelingen   
 dagverzorging 
• DOC-team 
• Hulp bij het huishouden 
• Indicaties zorg 
• Jeugdgezondheidszorg 
• Palliatieve, terminale   
 zorg, hospice 
• Personenalarmering* 
• Persoonlijke verzorging 
• Geriatrische Revalidatie

• Psychologische hulp 
• Voeding en dieet 

Welzijn 
• Dagactiviteiten 
• Dagopvang,    
 dagverzorging 
•  ViVa! Maaltijden &   
 boodschappenservice*
• Mantelzorgondersteuning 
• Ontmoetingscentrum   
 (voor dementerenden en  
 mantelzorger) 
• Restaurant in de wijk
• Vrijwilligersinzet 

*korting met ViVa! ledenpas 

088 - 995 80 00 
info@vivazorggroep.nl 
www.vivazorggroep.nl

• Spoedzorg, 24 uur 
 zorg, medisch technisch  
 handelen 
• Thuisbegeleiding 
• Tijdelijk verblijf 
• Verpleging 
• Vervuilde huishoudens 
• Volledig pakket thuis  
 (zorgarrangement) 

Behandeling 
• Ergotherapie 
• Fysiotherapie 
• Gespecialiseerd  
 verpleegkundigen 
• Geestelijke zorg* 
• Specialist   
 ouderengeneeskunde
• Logopedie 
• Maatschappelijk werk
• Muziektherapie 

Correspondentieadres ViVa! Ledenservice:
Postbus 95 • 1960 AB Heemskerk • 088 - 995 88 22  
ledenservice@vivazorggroep.nl • www.vivazorggroep.nl/ledenservice

1 .  Gratis uitleen van eenvoudige loophulpmiddelen 
  zoals krukken en rollator 
2 .  Korting op uw schade- en zorgverzekeringen bij 

FBTO, Univé en Zilveren Kruis 
3 .  Ondersteuning bij uw vragen op het gebied van 

wonen, over uw welzijn of zorg 
4 .  Bemiddeling in diensten zoals kapper en pedicure aan huis, klussendienst en 
  maaltijdservice, met voordeel, snel geleverd door betrouwbare partners

Vier redenen voor het lidmaatschap:

Bemiddeling in diensten zoals kapper en pedicure aan huis, klussendienst en 

Postbus 95, 1960 AB Heemskerk
ledenservice@vivazorggroep.nl

088 - 995 88 22
www.vivazorggroep.nl/ledenservice

Naam

Mevrouw A. Beentjes
Lidnummer

29411
Geldig t/m
31-12-2018

Ledenservice ViVa!     7

Kwaliteit van leven

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep

8      ViVa! Ledenservice

Handig thuis
• Audicien
• Begeleiding en 
 gezelschap ouderen
• Belastinghulp
• Boodschappendienst
• Computerservice/-les
• Dierenarts
• Financiële begeleiding
• Huishoudelijke hulp,  
 particulier
• Interieuradvies
• Kapper
• Kledingadviseur
• Klussendienst
• Lingerieservice
• Maaltijdservice
• Matrasreiniging
• Mode voor ouderen
• Opticien
• Pedicure
• Professional organizers
• Pruiken
• Reparatie witgoed
• Schilder
• Schoonheidsspecialist
• Schoorsteenveger
• Stomerij
• Thuisadministratie
• Tuinonderhoud
• Verhuisservice
• Verzorging & 
 verpleging, particulier
• Wasserij

Veilig wonen
• Eenvoudige   
 loophulpmiddelen
• Personenalarmering
• Rollatorreparatie

Mijn voordeel
• Beautyarrangementen
• Bibliotheek
• Boedelopslag
• Energie, stroom en gas
• Notaris
• Ontruimen woning
• Podoloog
• Rijbewijskeuring
• Sauna
• Tanken
• Thuiszorgwinkel
• Uitvaartzorg
• Zorg- &    
 schadeverzekeringen

Informatie op maat
Heeft u een vraag op het 
gebied van wonen, zorg en 
welzijn? De Serviceadviseur 
zoekt samen met u naar ant-
woorden en oplossingen. 
De adviseur is van maandag 
t/m vrijdag tijdens kantoor-
uren telefonisch bereikbaar 
via 088 – 995 88 22.

Activiteiten en 
Cursussen
• Fitness
• Online cursussen
• Yoga/  
 Zwangerschapsyoga
• Zwemmen

Gezond leven
• Behandeling aan huis  
 (bv. fysiotherapie)
• Bia-meting
• Fitheidtest
• Geestelijke zorg
• Massage
• Voetrefl exologie

Diensten ViVa! Ledenservice

Wij regelen het . . .

 . . . voor u!

www.vivazorggroep.nl/ledenservice
 ViVa! Ledenservice

Kwaliteit van leven

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep

Kwaliteit van leven
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