thuisservice

Proteion Thuis Service maakt het leven
leuker en makkelijker

Als abonnee van Proteion Thuis Service
profiteert u van veel voordelen.
Regelmatig zetten wij aanbiedingen
en informatie voor u op een rij.
Heeft u nog vragen over het abonnement
of specifieke mogelijkheden, belt u dan

0900-2022030 (€ 0,10 ct per minuut)

Contactinformatie
Voor informatie over de producten en
diensten van het servicepakket, voor
prijzen en om afspraken te maken,
kunt u terecht bij de zorgcentra van
Proteion bij u in de buurt:
Proteion St. Magdalena, Haelen
Proteion De Kreppel, Heythuysen
Proteion Hornerheide, Horn
Proteion RCG, Roermond
Proteion Roncalli, Roermond
Proteion Sterrebosch, Thorn
Proteion St. Jozef, Wessem

thuisservice

Proteion Thuis Service maakt
het leven leuker én makkelijker
Vijfenvijftig plussers zijn doorgaans nog
heel actief en maatschappelijk betrokken.
Proteion Thuis Service heeft speciaal voor
deze leeftijdsgroep een groot aantal
faciliteiten en mogelijkheden die het leven
leuker en makkelijker kunnen maken.
Met een abonnement op het servicepakket
van Proteion Thuis kiest u zelf wat u nodig,
belangrijk of gewoon prettig vindt.
Een groot aantal faciliteiten
is gratis voor
Met Proteion Thuis Service bent u 7 dagen per week,
alle abonnees.
Voor een aantal
24 uur per dag voorzien van service op maat.
andere diensten betaalt u
een eigen bijdrage of krijgt
u een aantrekkelijke korting.

Lekker eten:

Persoonlijke servicepas
Alle servicefaciliteiten worden geleverd
vanuit het zorgcentrum bij u in de buurt.
Op vertoon van uw persoonlijke servicepas
kunt u eveneens in andere zorgcentra van
Proteion terecht. Bijvoorbeeld voor een
etentje in een van onze sfeervolle restaurants.
In deze brochure vindt u informatie over
het servicepakket van Proteion Thuis.
Heeft u nog vragen over het abonnement
of specifieke mogelijkheden, belt u dan
0900-2022030 (€ 0,10 ct per minuut).

Zin in een kop koffie en een praatje? Kom
dan eens naar ons sfeervolle grand caférestaurant in een van de zorgcentra van
Proteion. Tijdens onze ruime openingstijden kunt u terecht voor een lekkere kop
koffie met gebak of een borreltje. Aan u
de keuze uit ons uitgebreide assortiment
drankjes, hapjes en maaltijden. U kunt
zowel terecht voor broodmaaltijden als
voor een complete maaltijd à la carte.
Onze restaurants vormen een trefpunt
voor vele cliënten, maar ook hun gasten
of familieleden zijn welkom. Samen eten
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Wij wijzen u
de kortste weg in
formulieren en papieren
Voor talloze zaken moeten papieren en formulieren worden ingevuld. Denk maar
eens aan de aanvraag voor de huurtoeslag
of voor een indicatie. Zelfs voor een parkeervergunning of bepaalde hulpmiddelen
moeten soms verschillende instanties
benaderd worden. Het is dus niet vreemd
dat veel mensen door de bomen het bos
niet meer zien.
Voor onze medewerkers zijn aanvragen,
formulieren en de bijbehorende papierwinkel dagelijkse routine. Zij staan u met raad
en daad bij. Bepaalde zaken, zoals

uit en thuis
is immers gezelliger. Rond feestdagen als
nieuwjaar, carnaval, Pasen of Kerstmis
worden in onze restaurants ook regelmatig
speciale vieringen en dineetjes gehouden.
De koks van Proteion doen iedere dag weer
hun best om van elke maaltijd iets bijzonders te maken. Als abonnee kunt u zeven
dagen per week terecht in al onze restaurants. Dat is natuurlijk ideaal wanneer
familieleden, vrienden of kennissen in (de
buurt van) één van onze andere zorgcentra
wonen.
0900-2022030 (€ 0,10 ct per minuut).

belastingformulieren en zorgtoeslagformulieren, vragen om een specialist op dát
gebied. Wij kunnen u hiervoor in contact
brengen met betrouwbare deskundigen die
u graag willen assisteren.
Onze formulierenservice is voor abonnees
beschikbaar tegen een geringe vergoeding.

Bewindvoering
Bent u door ziekte of andere persoonlijke omstandigheden tijdelijk of blijvend
niet in staat om uw geld en/of vermogen te beheren, dan kunnen wij u deze
zorg uit handen nemen.
In deze situaties is het een oplossing
om een van de medewerkers van
Feniks Advies het bewind te laten
voeren over de goederen zoals banktegoeden, effecten, inboedelgoederen en uw woning. Vraag vrijblijvend
naar de mogelijkheden.

Bankzaken gemakkelijk geregeld
Binnen een aantal zorgcentra van Proteion is op vaste tijden een medewerker van een
bank aanwezig. Als abonnee kunt u hier terecht voor al uw bankzaken. Neem voor de
voorwaarden contact op met de locatie bij u in de buurt.
Afhaalmogelijkheid
Het is ook mogelijk om maaltijden
bij onze restaurants af te halen. Het
gaat daarbij om lekkere én verantwoorde magnetron- of koelversmaaltijden. Deze kunt u thuis
opwarmen op het moment dat het
uzelf het beste uitkomt. Wanneer u
tijdelijk niet naar het restaurant kunt
komen, worden de maaltijden bij
u aan huis bezorgd.
Abonnees krijgen op vertoon van hun
servicepas een korting op de maaltijden.
Bij bezorging van de maaltijden aan huis,
betaalt u een bedrag voor de bezorgkosten.

Koffie-uurtje
Komt u regelmatig in een van onze restaurants voor een kopje koffie of thee, neem
dan een abonnement op het 'koffie-uurtje'.
Voor een vast bedrag per maand, kunt u
onbeperkt koffie en thee drinken.
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De medewerkers van de zorgcentra

Internetcafé
van Proteion organiseren regelmatig
allerlei activiteiten waaraan u
kunt deelnemen.

Activiteiten
en ontspanning
Abonnees vinden de aankondiging van deze
activiteiten in het informatieblad dat gratis
wordt thuisbezorgd.

Gezelligheid
kent geen prijs
Regelmatig bieden de zorgcentra van
Proteion activiteiten die voor alle senioren
vrij toegankelijk zijn. Hierbij kunt u denken
aan gezellige kaart- en/of handwerkmiddagen.
Daarnaast worden regelmatig uitstapjes
gemaakt naar evenementen als
een Kerstshow, theatervoorstellingen of
andere dagtrips. Er worden ook
modeshows gehouden waar tevens
kleding en schoenen gekocht kunnen
worden. Ook bij dit soort evenementen staat de gezelligheid
natuurlijk altijd voorop.

Kom in beweging
Altijd al eens willen ervaren hoe gezond én gezellig samen bewegen is?
Onze zorgcentra organiseren tal van bewegingsactiviteiten.
Zo hebben we bijvoorbeeld regelmatig gymnastieklessen. Er zijn
ook specifieke trainingen en oefenprogramma’s om het risico
van vallen te verkleinen.
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Steeds meer senioren ‘ontdekken’ de
computer. Wilt u informatie op het internet opzoeken of uw kleinzoon of -dochter
een e-mail sturen, dan kunt u gebruik
maken van de computer die in het zorgcentrum tot uw beschikking staat.
Kunt u nog niet zo goed met de computer
overweg, dan kunt u hiervoor een beroep
doen op een van onze vrijwilligers.

Beter horen
en zien
Goed kunnen horen en zien is
belangrijk. Niet alleen bij deelname aan het verkeer maar ook om
niet in een sociaal isolement te raken.
Wie een gesprek niet meer goed kan
verstaan, gaat al snel rumoerige situaties
vermijden, terwijl daar juist veel sociale
contacten plaatsvinden. Wanneer u de
volumeknop van radio en televisie steeds
harder moet zetten, is dat niet alleen
vervelend voor uzelf, maar ook voor uw huis4

Abonnement
Dagblad de Limburger
Wilt u altijd op de hoogte zijn van het
laatste nieuws? Als abonnee heeft u de
mogelijkheid tot deelname aan het
collectief abonnement van ‘de Limburger’,
tegen een gereduceerd tarief.
Neem voor de voorwaarden contact op
met 0900-2022030 (€ 0,10 ct per minuut).

Boeken uitleen
In een aantal zorgcentra van Proteion heeft
u de mogelijkheid om boeken te lenen.
Behalve boeken kunt u hier ook terecht voor
tijdschriften en multimedia zoals muziekCD’s, DVD’s en videobanden. Aan de multimedia zijn extra leenkosten verbonden.

De schoonmaakservice
haalt graag de bezem erdoor
De 55-plusser van vandaag staat nog volop
in het leven. Eindelijk komt u toe aan uw
hobby’s, (klein-)kinderen, sociale contacten
of misschien wel een ‘baantje’ als
vrijwilliger. De onvermijdelijke
huishoudelijke zaken hoeven daarbij geen
beperkende factor te zijn. Onze
schoonmaakservice haalt graag de bezem
door uw huis. Zo houdt u meer tijd over

genoten en misschien zelfs voor
uw buren. Ook de ondertiteling van
uw favoriete televisieprogramma of
de berichten uit de krant wilt u
natuurlijk graag goed kunnen lezen.
Proteion werkt samen met een
aantal audiciens en opticiens die u kunnen
helpen en adviseren bij de verbetering
van uw gehoor of gezichtsvermogen.
Een consult bij deze specialisten is gratis
voor abonnees van het servicepakket van
Proteion Thuis. In veel gevallen is het ook
mogelijk om advies aan huis te krijgen.
Informeer maar eens naar de mogelijkheden.
0900-2022030 (€ 0,10 ct per minuut).

voor de leuke dingen van het leven.

Als abonnee van Proteion Thuis Service
krijgt u een aantrekkelijke korting op het
uurloon van de medewerkers van onze
schoonmaakservice. Uiteraard hoeft u niet
álles uit handen te geven. De keuze voor
een regelmatige of incidentele inzet van
deze service is helemaal aan uzelf.
Het kan daarbij gaan om lichte huishoudelijke karweitjes als afwassen, poetsen of de
verzorging van planten en huisdieren. U
kunt echter ook alleen de grotere klussen
als het zemen van ramen of de grote
schoonmaak door onze professionele
krachten laten uitvoeren. Bovendien biedt
de schoonmaakservice uitkomst bij ziekte
of bijvoorbeeld wanneer mantelzorgers (tijdelijk) niet beschikbaar zijn.
Voor senioren met een indicatie wordt voor
deze service alleen een eigen
bijdrage gevraagd.
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Wie zich veilig en beschermd weet,
zal met meer plezier thuis

Alarmering en
veilig wonen

blijven wonen. Proteion biedt u diverse
mogelijkheden om uw veiligheid
te vergroten.

Alarmering
Abonnees van het servicepakket van
Proteion Thuis hebben de mogelijkheid om
zich bij het centrale zorgalarmeringssysteem aan te sluiten. U kunt dan door
middel van de speciale zorgtelefoon 24 uur

per dag, 7 dagen per week direct een
beroep doen op professionele zorgverleners. De medewerker aan de telefoon
regelt direct de noodzakelijke hulp of komt
zelf naar u toe. Indien dit afgesproken is,
kan Proteion ook maximaal drie door uzelf
opgegeven contactpersonen waarschuwen.
Deze mantelzorgers kunnen vervolgens
zelf de noodzakelijke actie ondernemen.
Het zorgalarm is beschikbaar voor senioren met en zonder indicatie.
Telefooncheck
Op het afgesproken tijdstip nemen onze
medewerkers dagelijks telefonisch contact
met u op om te controleren of alles in orde
is. Wanneer u de telefoon niet opneemt
komt de medewerker meteen in actie op
de manier die vooraf met u is afgesproken.

Voetzorg
Met uw abonnement op het
servicepakket van Proteion
Thuis kunt u jaarlijks
gebruik maken van
een gratis voetcheck door
thuisservice

Sleutelservice
Met onze (gratis) sleutelservice heeft u o.a.
de mogelijkheid om een reservesleutel van
uw huisdeur bij ons in bewaring te geven.
Wanneer u uw eigen sleutel kwijtraakt of
vergeet, is er altijd een reserve-exemplaar
beschikbaar. In geval van nood kunnen ook
medewerkers of de door u opgegeven contactpersonen van uw reservesleutel
gebruik maken.
Huur parkeerplaats en
fietsenstalling
Heeft u een auto maar beschikt u niet over
voldoende parkeergelegenheid, dan kunt u
een parkeerplaats huren. Ook voor uw fiets
kunt u ruimte huren in één van de afgesloten fietsenstallingen. Uw fiets staat zo altijd
veilig gestald.
een podotherapeut van Penders voetzorg.
Deze specialist kan voetproblemen verhelpen én voorkomen. De voetcheck is
een controle van de conditie van de
nagels en de huid, uw schoeisel, de
standafwijkingen van de voeten, een diabetes screening en de behandeling van
mogelijke voetklachten. De podothera6

We worden met z’n allen steeds ouder. Dat betekent echter ook dat meer mensen
kleine of grotere hulpmiddelen nodig hebben om langer goed te kunnen functioneren.
Die hulpmiddelen kunnen variëren van een goed passend kunstgebit of een stel krukken
tot een rollator voor het doen van de dagelijkse boodschappen.
Sommige mensen hebben speciale schoenen, verpleeg- of verbandartikelen nodig.
Gelukkig staan de technische ontwikkelingen niet stil en blijven er voortdurend
specialisten actief om u te adviseren en de beste oplossingen aan te reiken voor

Hulpmiddelen
Abonnees hebben jaarlijks recht op een
gratis persoonlijk advies over hulpmiddelen. Onze deskundigen ondersteunen
desgewenst ook bij de aanvraag van
een hulpmiddel bij de gemeente.
Dat is bijvoorbeeld geen overbodige luxe
als het gaat om de aanvraag van een
rolstoel of de aanpassing van uw
badkamer.
Onderhoud rollator
Om veilig met een rollator te kunnen lopen
is het belangrijk dat deze goed wordt afgesteld en perfect in orde is. Abonnees van
Proteion Thuis Service kunnen op afspraak
bij deskundige medewerkers van het zorgpeut houdt maandelijks spreekuur in de
zorgcentra.
Bent u op zoek naar een nieuw paar
schoenen? Gaat u dan eens kijken in de
comfortschoenenshop van Penders in
Heythuysen. Hier bent u altijd
verzekerd van een goede en comfortabele
0900-2022030 (€ 0,10 ct per minuut).

uw persoonlijke probleem of ongemak.

centrum terecht voor het onderhoud van
hun rollator. Waar nodig worden hiervoor
ook externe leveranciers ingeschakeld.
U betaalt zelf alleen de eventuele materiaalkosten van een reparatie.
Scootmobielservice
Bent u in of buitenshuis minder mobiel?
Dan is een scootmobiel wellicht iets voor
u. Met een scootmobiel kunt u zich zelfstandig verplaatsen. Boodschappen doen,
vrienden bezoeken of een stukje rijden.
Profile Janssen verstrekt aan de abonnees
een korting van 10% op de aankoop van
een scootmobiel of rollator. Heeft u een
defect aan uw scootmobiel?
schoen en deskundig advies.
Op vertoon van
uw servicepas
ontvangt u 5%
korting op de
aankoop van confectieschoenen.

Dan wordt uw scootmobiel gratis opgehaald en weer teruggebracht. Wanneer dit
nodig mocht zijn, ontvangt u zelfs een
leen-scootmobiel.
Reparatie gebitsprothese
Een perfect zittende gebitsprothese is voor
veel mensen zeer belangrijk. Helaas lopen
nog te veel mensen, vooral senioren,
jarenlang rond met een slecht zittende
gebitsprothese. Bij Beurskens Tandtechniek
kunt u terecht voor een nieuwe prothese,
maar ook voor aanpassingen en reparaties
aan uw huidige gebitsprothese. Breekt uw
prothese in stukken? Geen nood. Uw
gebitsprothese ontvangt u veelal binnen
een dag gerepareerd terug.
De kosten, die een eventuele aanpassing,
reparatie of nieuwe prothese met zich
meebrengt, worden veelal (grotendeels)
door uw verzekering vergoed. Van tevoren
ontvangt u een prijsopgave.
Beurskens Tandtechniek is maandelijks
op locatie aanwezig.
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Een mooi kleurtje in
een goed geknipte

Mooi voor de dag
met de kapper, schoonheidsspecialist,
manicure en pedicure

coupe maakt het heel eenvoudig om altijd mooi voor de dag te komen. Bovendien
vraagt elke leeftijd om specifieke cosmetica, make-up en verzorgingsproducten. Dat geldt
in het bijzonder voor de rijpere huid. Verwen uzelf dus eens met een bezoekje aan onze
kapper of schoonheidsspecialist. Zij kunnen u uitstekend adviseren over uw persoonlijke
verzorgingsproducten en (nieuwe) stijl. Met een bezoekje aan de manicure

Zowel voor uw periodieke afspraak
als voor speciale gelegenheden als
een feest kunt u bij onze kappers,
schoonheidsspecialisten, manicures
en pedicures terecht.
Deze professionals zorgen voor een
prima (verwen)behandeling en
persoonlijk advies.
In veel gevallen is ook bezoek aan
huis mogelijk.

of pedicure krijgen ook uw handen en
voeten aandacht en worden ze tot

Voor onze abonnees gelden speciale,
zeer aantrekkelijke tarieven.

in de puntjes verzorgd.

Party- en catering service
Heeft u iets te vieren, maar thuis te weinig plaats voor al uw
gasten? Of heeft u gewoon geen zin in de inkopen, voorbereidingen en rommel na afloop van uw feest? Proteion heeft de
ideale oplossing voor een gezellig feest maar ook voor de
vergadering van uw vereniging of clubje. In de zorgcentra van
Proteion zijn diverse feest- en vergaderlocaties te huur. Daarnaast staat Proteion garant
voor een perfecte catering. Ideaal voor uw feest, want u kunt al uw aandacht aan uw
gasten schenken en meegenieten. Het opruimen na afloop is ónze zorg. Informeer naar
de prijslijst van onze huur- en cateringfaciliteiten. Abonnees van het servicepakket
krijgen natuurlijk een feestelijke korting.
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Tarieven en (gratis) diensten

Locaties

Als abonnee van het serviceProteion St. Magdalena, Haelen
Magdalenahof 1 - 6081 GP Haelen
T (0475) 518 888 - F (0475) 518 700

pakket van Proteion Thuis
ontvangt u gratis het huisblad
van het zorgcentrum bij u in de

Proteion De Kreppel, Heythuysen
Aan de Kreppel 1 - 6093 DZ Heythuysen
T (0475) 394 999 - F (0475) 394 900

buurt. Ook krijgt u vier keer per
jaar onze nieuwsbrief met alle
nieuwe producten en diensten van

Proteion Hornerheide, Horn
Hornerheide 1 - 6085 NM Horn
T (0475) 587 587 - F (0475) 587 593

Proteion Thuis Service. Daarnaast
kunnen abonnees gebruik maken
van diverse gratis faciliteiten van

Proteion RCG, Roermond
Pollartstraat 6/8 - 6041 GC Roermond
T (0475) 426 426 - F (0475) 426 427

Proteion Roncalli, Roermond
Oranjelaan 79 - 6042 BC Roermond
T (0475) 371 700 - F (0475) 371 709

Proteion Sterrebosch, Thorn
Onder de Bomen 4 - 6017 AL Thorn
T (0475) 389 389 - F (0475) 563 784

Proteion St. Jozef, Wessem
Kloosterlaan 7 - 6019 AN Wessem
T (0475) 398 398 - F (0475) 398 399

thuisservice@proteion.nl

0900-2022030 (€ 0,10 ct per minuut).

het zorgcentrum.

Een abonnement op het servicepakket van
Proteion Thuis kost voor alleenstaanden slechts
€ 4,- per maand en voor echtparen € 6,- per
maand (prijspeil 2006). Deze kosten betaalt u
per kwartaal vooruit. Diensten waarvoor een eigen
bijdrage of gereduceerd (uur)tarief gelden, worden
achteraf in rekening gebracht. Voor de diensten
die door het zorgcentrum worden geleverd, hoeft
u ons slechts eenmalig te machtigen. Verder heeft
u er geen omkijken meer naar.
De kosten voor de betaalde diensten kunnen per
zorgcentrum verschillen en niet alle diensten zijn in
al onze centra beschikbaar. Informatie hierover kunt
u bij het zorgcentrum bij u in de buurt opvragen of
via 0900-2022030 (€ 0,10 ct per minuut).

Onderstaand staan de Proteion diensten en producten, in alfabetische volgorde, vermeld:
• advisering bij aanschaf
hulpmiddelen
• advisering door
zorgconsulent
• 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
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Wij klaren uw klusjes wel
Boodschappen, verstelwerk, tuinonderhoud, een lamp vervangen of de was doen zijn van
die klussen die regelmatig terugkomen. Heeft u ook zo’n hekel aan bepaalde karweitjes?
Of zijn sommige dingen gewoon te zwaar geworden? Proteion Thuis klaart alle klussen
die u zelf niet meer wilt of kunt doen.
Boodschappendienst
Medewerkers van Proteion Thuis doen uw
boodschappen in de huiswinkel van het zorgcentrum of de buurtsupermarkt en bezorgen
ze netjes bij u aan huis. Als abonnee van het
servicepakket betaalt u behalve de kosten
van de boodschappen een bedrag aan
bezorgkosten. Wanneer u zelf uw boodschappen in de huiswinkel doet, krijgt u
waar nodig ondersteuning of begeleiding van
een medewerker of vrijwilliger.
Wasservice
Wie het wassen van kleding en huishoudelijk textiel wil uitbesteden, kan daarvoor
ook bij Proteion Thuis terecht. Voor deze
zaken hebben wij afspraken met een wasserij/stomerij, zodat u als abonnee profiteert van voordelige tarieven.
Kledingherstel- , -verstelservice
en strijkservice
Bij de zorgcentra van Proteion bestaat de
mogelijkheid om uw kleding te laten verstellen
door een professionele naaister. Zij zorgt ervoor
dat al uw knopen weer worden aangezet, kleding wordt aangepast, reparaties worden verricht of ritsen worden ingezet. Ook voor uw
strijkwas kunt u in de zorgcentra terecht.
U ontvangt uw was netjes gestreken
thuisservice

en gevouwen terug. Op vertoon van uw servicepas betaalt u een gereduceerde prijs.
Klussendienst en tuinonderhoud
Voor kleinschalige, materiële klusjes in en
om het huis kunt u onze klussendienst
inschakelen. Deze handige klussers kunnen
bijvoorbeeld lampen vervangen, een lekkende kraan repareren of een schilderij
voor u ophangen. De klussendienst komt
graag bij u langs en berekent een gunstige
prijs! Uiteraard zijn de materiaalkosten van
de uitgevoerde werkzaamheden voor uw
eigen rekening. Onze klussendienst is niet
bedoeld voor grotere projecten zoals een
verbouwing. Ook het onderhoud aan uw tuin
kunt u aan onze klussers overlaten. De
medewerkers en vrijwilligers van de zorgcentra hebben niet alleen twee rechterhanden, maar ook groene vingers!
Computerservice
Heeft u hulp nodig bij het installeren of het verwijderen van software, het onderhouden van de
virusscanner, het opschonen van uw computer,
het oplossen van storingen? Dan kunt u een
beroep doen op de computerservice van Becs
Computers B.V. Tegen een zeer voordelig tarief
kunt u van deze service gebruik maken. U
betaalt geen voorrijkosten.

Verhuisservice en woninginrichting
Een verhuizing vraagt een goede voorbereiding en kost veel tijd en energie. Gaat u verhuizen en laat u het zware werk liever aan
anderen over, maak dan gebruik van de BISBIS Verhuis- en Inboedelservice. Uw woning
wordt snel en professioneel leeggeruimd.
Ook voor de verwijdering van vloerbedekking, het bezemschoon opleveren van uw
woning en de afvoer van goederen die niet
meer worden gebruikt kunt u bij ons terecht.
Spullen die nog kunnen worden hergebruikt,
zoals meubels, kleding, boeken, witgoed en
servies, worden gratis afgevoerd.
Niet alleen het verhuizen, maar ook de
inrichting van uw (nieuwe) woning kunnen wij
voor u verzorgen. Hiervoor werken wij samen
met de bedrijven Woondecor@home en
Thibor. Deze bedrijven zorgen voor de levering van de materialen, zoals gordijnen, zonwering, vloerbedekking, verlichting, die u van
tevoren heeft uitgezocht. De noodzakelijke
verf- schilder-, behang- en andere werkzaamheden worden uitgevoerd door professionele vakmensen. U heeft hier zelf geen
omkijken meer naar. U geeft de zorgen uit
handen en kunt meteen genieten van uw
nieuwe interieur. Op vertoon van uw servicepas ontvangt u zeer interessante kortingen.
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