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Waarom de Compaan?
Met de Compaan kunt u op een makkelijke manier 
berichten uitwisselen, foto’s delen, contact hebben  
met familieleden, spelletjes spelen, het nieuws volgen  
en over het internet surfen. De tablet is zeer 
gebruiksvriendelijk, door duidelijke knoppen te  
bedienen en toegankelijk voor zowel beginners als  
wat meer gevorderde gebruikers. 

ViVa! Zorggroep vindt het belangrijk dat ouderen veel contact 
hebben met hun familie en kennissen. Soms is dat lastig door 
verschillende oorzaken. De Compaan kan daarbij helpen. Daarom 
biedt ViVa! Zorggroep de Compaan via onze Ledenservice aan 
middels een aantrekkelijke aanbieding. 

3 maanden gratis proberen 
Onze leden kunnen de Compaan maar liefst 3 maanden gratis 
uitproberen en betalen in deze periode ook geen abonnements
kosten voor het gebruik van de Compaan. 
U krijgt de beschikking over een Samsung tablet met houten lijst en 
oplaadsnoer. Eén van onze medewerkers levert de Compaan thuis 
bij u af en geeft direct een uitgebreide instructie over de werking en 
mogelijkheden van de tablet. 

Persoonlijk contact 
Indien gewenst, kunt u gebruik maken van de mogelijkheid tot 
beeldbellen met ViVa! Zorggroep. Wij nemen dan één keer per twee 
weken contact met u op via de Compaan om even een praatje te 
maken en te checken of alles goed gaat. Een fijn gevoel en wel zo 
gezellig!

We willen allemaal zo lang mogelijk thuis blijven 
wonen, liefst in goede gezondheid en met de steun 
van familie en vrienden. De Compaan – een tablet 
speciaal ontwikkeld voor ouderen – is hierbij een 
prachtig hulpmiddel. 

Ik wil graag . . .

. . . in contact blijven



U beslist
Na de testperiode van 3 maanden beslist u zelf of u de Compaan 
daadwerkelijk aanschaft of dat u daarvan af ziet. 
Besluit u de Compaan aan te schaffen, dan betaalt u eenmalig  
€ 150, i.p.v. € 299, voor de tablet en een maandelijks abonnement 
van € 12,95. 

Mocht u besluiten de Compaan niet te willen aanschaffen, dan wordt 
deze weer door ons opgehaald. U zit nergens aan vast. 

Contact
Voor meer informatie over de Compaan en bovenstaande 
aanbieding, kunt u contact opnemen met ViVa! Ledenservice  
via telefoonnummer 088 – 995 88 22. Wij informeren u graag! 

Voor technische en inhoudelijke vragen over de Compaan, kunt u 
contact opnemen met de Compaan Servicedesk, tel. 08814 50 100 
of emailen naar info@uwcompaan.nl. De Servicedesk van Compaan 
is 365 dagen per jaar bereikbaar van 9.00 tot 18.00 uur. 

3 maanden 
gratis 

uitproberen



Kwaliteit van leven

ViVa! ZorggroepViVa! ZorggroepViVa! Zorggroep

correspondentieadres

ViVa! Ledenservice
Postbus 95
1960 AB Heemskerk

088 – 995 88 22
ledenservice@vivazorggroep.nl
www.vivazorggroep.nl/ledenservice C
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Wilt u meer
weten . . .

. . . wij helpen 
u graag!


