
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Speciaal voor actieve 55-plussers heeft Proteion Thuisservice een groot aantal 
faciliteiten en mogelijkheden die het leven (nog) leuker en makkelijker maken. 
Met een abonnement op het servicepakket kiest u zelf wat u nodig, belangrijk 
of prettig vindt. Een aantal diensten is gratis, voor andere betaalt u een eigen 
bijdrage of ontvangt u een aantrekkelijke korting. 
 

 

Services 
De Proteion-locatie bij u in de buurt levert of coördineert alle servicefaciliteiten. Op 
vertoon van uw servicepas kunt u ook in de andere zorgcentra van Proteion terecht. 
Bijvoorbeeld voor een etentje of een kop koffie in een van onze sfeervolle Da Vita 
restaurants. Uiteraard tegen een aantrekkelijke korting. Ook de gezellige activiteiten 
en uitstapjes zijn voor u toegankelijk. Maar er is meer. Wat dacht u van ZorgTV, een 
schoonmaakservice, boodschappenservice, verhuisservice, ondersteuning bij 
financiële administratie, audicien en opticien, kapper, manicure en pedicure? 
 
Zorg op afstand 
Ook zorg op afstand, zoals ZorgTV, zorgalarmering en Leefstijlmonitoring worden 
vanuit het servicepakket geleverd, zodat er - wanneer nodig - 24 uur per dag zorg 
voor u kan worden ingeschakeld.  
 
Korting in restaurants Proteion 
Met een abonnement op het servicepakket ontvangt u standaard 10% korting op het 
dagmenu in onze Proteion-restaurants.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thuisservice 

Aanmelden voor Proteion Thuisservice doet u eenvoudig met onderstaande antwoordstrook.  
Zend deze in een envelop zonder postzegel naar Proteion Thuisservice, Antwoordnummer 21051,  
6050 WH Horn, of geef de antwoordstrook af aan de receptie van het Proteion-zorgcentrum bij u  
in de buurt.  
 
Aanmelding abonnement Proteion Thuisservice 
Naam:   Dhr./Mw.*  …………………………………………………………………. 
Adres:    …………………………………………………………………. 
Postcode + woonplaats: …………………………………………………………………. 
Telefoonnummer:  …………………………………………………………………. 
Geboortedatum:  …………………………………………………………………. 
IBAN nummer:   …………………………………………………………………. 
De aanmelding betreft :  alleenstaande/echtpaar*     
*Doorhalen wat niet van toepassing is 
 

Zorgcentrum:   ………………………………  Vult u ook de achterzijde in! 

�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 
 
 
 
 
 
 
Abonnement  
Een abonnement op het servicepakket kost voor alleenstaanden slechts € 4,30 per 
maand en voor echtparen € 6,50 per maand. Deze kosten betaalt u per kwartaal 
vooruit. Diensten waarvoor een eigen bijdrage of gereduceerd tarief geldt, brengen 
wij achteraf in rekening. Voor de diensten die het zorgcentrum levert, hoeft u ons 
slechts eenmalig te machtigen. De kosten voor betaalde diensten kunnen per 
zorgcentrum verschillen. Niet alle diensten zijn op elke locatie beschikbaar. 
 
Wilt u het abonnement opzeggen, vraag dan een opzegformulier bij het zorgcentrum 
en lever dit in met uw servicepas. 
 
Proteion Thuisservice: alarmering met en zonder zorgopvolging • audicien • 
bankzaken • bewindvoering • bibliotheek • boodschappendienst • catering • 
computerservice • fietsenstalling • formulieren invullen • huishoudelijke hulp • 
hulpmiddelen • huur logeerkamer • huur parkeerplaats • huur ruimten • 
informatieblad • internetcafé  • kapel/stiltecentrum • kapper • kledingherstel/-
verstelservice • klussendienst • koffie-uurtje • krant 'Dagblad de Limburger' • 
maaltijdservice • meer bewegen voor ouderen/fitness • opticien • pedicure/manicure • 
priklab • pruikenservice/ hoofdbedekking • recreatieve activiteiten en ontspanning • 
reparatie gebitsprothese • rollatorservice • schoenen- en kledingverkoop • 
schoonheidsspecialist • scootmobielservice • scootmobiel(winter)berging • 
sleutelservice • strijkservice • telefooncheck • tuinonderhoud • verhuis- en 
inboedelservice • voetzorg • wasservice • woninginrichtingartikelen • woonservice • 
zorg op afstand • en meer... 
  
www.proteion.nl 
 
 

Vragen? Bel 088 - 850 00 00 

 
Vervolg aanmelding 
Neemt tot wederopzegging met ingang van ……………………..... een abonnement op het  
servicepakket van Proteion Thuis. Voor betaling van het abonnementsgeld en de diensten  
die u afneemt binnen een locatie, machtigt u hierbij Proteion Thuis om het betreffende  
bedrag van uw bankrekening af te laten schrijven. 
 
Datum   ………………………………… Debiteurennummer ……………………… 
         (in te vullen door zorgcentrum) 
 
Handtekening  ………………………………… 
 
Indien het factuuradres afwijkt van het postadres dit a.u.b. hieronder vermelden: 
Naam:   Dhr./Mw.*  …………………………………………………………………. 
Adres:     …………………………………………………………………. 
Postcode + woonplaats: …………………………………………………………………. 

�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


