gratis
Dienst
voor mantelzorgpashouders

Vraag met de mantelzorgpas
in 2020 uw gratis dienst aan
Zo meldt u zich aan:
1

Houd uw mantelzorgpas bij de hand.

2

Neem contact op met pluZ:
- telefonisch via 088 512 1000
- mail: info@pluzzorg.nl

3

Meld het nummer en de omschrijving van de gratis dienst die u wilt aanvragen.

4

Als de dienst bedoeld is voor degene voor wie u zorgt, geef dan naam en adresgegevens door.

5

pluZ geeft uw aanvraag en wensen door aan de desbetreffende dienstverlener.

6

De dienstverlener neemt binnen 3 werkdagen contact met u op voor het maken van een afspraak.

U heeft te maken met (langdurige) zorg voor een naaste,
we begrijpen hoe intensief dit is. Daarom krijgt u onze steun,
waardering èn erkenning. Wij bieden u de mantelzorgpas aan.
Met deze pas kunt u gebruik maken van een groot aanbod van
diensten en services in en om huis.
Voor het aanvragen van de dienst moet u altijd contact opnemen
met pluZ. Kijk voor meer informatie en uitleg over de dienst
op www.pluzzorg.nl

Kies uw gratis dienst
Gratis dienst

Omschrijving

Aantal/hoe vaak

01. Bioscoopvoucher
De Bios Heerenveen

Gratis naar de bios in Heerenveen

Voucher voor 4 x 1 bioscoopkaartje
en 4 x 1 gratis consumptie

02. Voucher Posthuis Theater

Theatervoucher t.w.v. €35,00
en 2 gratis consumpties

Vrij te besteden binnen het aanbod
van het theater

03. Restaurantvoucher

Restaurantvoucher t.w.v. €40,00
te besteden bij Restaurant Ben
Lagerhuis in Wolvega of Theeschenkerij
De Buitenplaets in Noordwolde

1 gratis voucher (met verschillende
arrangementen), informeer naar de
voorwaarden

04. Bowlingarrangement

Bowlingvoucher t.w.v. €40,00 bij Fit
en Fun Plaza Wolvega

1 x voucher voor een uur bowlen met
consumptie en bittergarnituur

05. Juridische helpdesk

Persoonlijk en praktisch juridisch advies

1 jaarabonnement op de
juridische helpdesk

06. Maaltijdservice Van Smaak

Maaltijdbezorging aan huis

4 x een gratis koelverse
maaltijd aan huis

07. Maaltijdservice Van Smaak

Maaltijdbezorging aan huis

6x een gratis diepvries
maaltijd aan huis

08. Maaltijdservice Van Smaak

Maaltijdbezorging aan huis

4 x een warm hoofdgerecht aan huis

09. Pedicure aan huis

Voetverzorging

1 x gratis behandeling

10. Tuinonderhoud

Onderhoud van de tuin

2 gratis manuren

11. Zwembad de Steense

Zwemmen

1x gratis 10-badenkaart
voor vrij zwemmen

12. Sauna Het Friese Woud,
Boijl

Sauna dag entree

2 voor de prijs van 1

13. Schoonmaken woning

Reiniging van de buitenkant van de
gehele woning

20% korting op de offerte

14. Mantelzorg.nl

Informatie, advies en ondersteuning
door de landelijke vereniging voor
mantelzorgers

1x gratis jaarabonnement op
mantelzorg.nl, een VVV Cadeaukaart
van € 10,00 en een gratis zakboek
financiën MantelzorgNL

U hoeft de gekozen dienst niet te betalen.
Bij de diensten 1, 2, 3, 4, 12 en 13 ontvangt u per post een waardebon.
Bij de leverancier kunt u gebruik maken van de aanbieding.

Kijk voor de voorwaarden en regels voor het aanvragen van de gratis dienst op
www.weststellingwerf.nl/mantelzorg

