ledenvoordeel

Uw
bij Zorgboogextra

lees voor nóg
meer kortingen verder
op de achterzijde

Samen gezond & actief voor € 18,50 per jaar

Korting verzekeraars
Zorgverzekering
Collectiviteitskorting op de zorgverzekering
bij CZ en VGZ
Schadeverzekering
Collectiviteitskorting bij AON

Cursussen
LEDENPAS 2019
NAAM:
Mevr. K. Janssen
PASNUMMER: 1.123.123
Deze ledenpas geldt voor u en al uw inwonende gezinsleden.
Geldig van 1 januari 2019 t|m 31 januari 2020

Zorgboogextra, samen gezond & actief!

Cursus Mindfulness
Korting op diverse cursussen voor jong en oud
Waarde(n)vol communiceren met je kind
Korting op de cursus
‘nooit meer ruzie met je kind’
Veilig in het verkeer
Korting op o.a. scootmobielcursus
en veilig op de elektrische fiets

Even ontspannen
Thermae 2000 (Valkenburg)
10% korting op een dagkaart (max 4 p)
Thermae Son
20% korting op entree
Welness Helmond
2e kaartje gratis

Zorgboogextra: Postbus 16, 5760 AA Bakel

Zorgboogextra, samen gezond & actief!

Eropuit kortingen

Kasteeltuinen Arcen
20% op de reguliere entreeprijs (max 4 p)
Van Gogh museum Vincentre - Nuenen
20% korting op entree (max 5 p)
Vier het leven
Theater- en concertbezoeken met
begeleiding voor senioren €5,- korting
Vitassist zorghotel Helmond
15% korting op hotelovernachting
EMA-reizen
10% korting op meerdaagse reizen
en 8% korting op dagtrips

Eropuit
met kinderen

We-Jump Helmond
20% korting op free jumpen
Bowlen bij Fitland
2e uur gratis bowlen
MonkeyTown
2e kindje gratis (max 2 p)
Plopsa parken
Fikse kortingen op entree van
de verschillende parken

Diversen

Zorgmakelaar
Wijst de weg in het zorgdoolhof.
Gratis voor leden.
Thuiszorgwinkel
10% korting op je aankopen en gratis
krukken lenen
OMD Notarissen
Aantrekkelijke kortingen bij juridisch
advies op maat
Rijbewijskeuring
Korting op diverse rijbewijskeuringen

Sportief

Sportscholen
Altijd sporten tegen de voordeligste
prijs bij heel veel sportscholen in de
regio
Seniorenfitness & Pilates 60+
Korting op fitness of pilates in een
kleine groep onder deskundige
begeleiding
Fitavie
50% korting op het jaarabonnement
van dit online beweegprogramma
BOOSTH stappenteller
Bewegen en gamen tegelijkertijd,
slechts € 39,95

Handige nummers:
• Cursussen en diensten de Zorgboog 0492-504821
• Faros (diensten aan huis) 0492 343913
• De Zorgboog 0900 - 899 8636
• Zorgmakelaar 0900-899 8636
• Vers aan tafel (maaltijden) 085-4016444

Handig voor thuis

Diverse diensten aan huis via Faros
Betaalbare en betrouwbare diensten aan
huis zoals huishoudelijke hulp, kapper,
pedicure, klusjesman, hovenier en nog
veel meer.
Bram de Brillenman
15% korting op uw opticien aan huis
GoLiveClip
15% korting op een handige clip v.v.
activiteit meter, mobiele alarmknop en
automatische valdetectie
Vers aan tafel
5% korting op gezonde maaltijden
thuisbezorgd

Zwanger en baby
Zwangerschapscursussen
Korting op o.a. ademhalingstechniek,
zwangerschapsyoga en-pilates en
borstvoeding, een goede start!
Gratis uitleenservice kraamzorg
Gratis pakket handige hulpmiddelen
lenen

Activiteiten

Zorgboogextra organiseert het hele jaar
door activiteiten. Kijk op de website voor
het actuele aanbod.

Vragen?
U kunt ons bereiken op 0492-348686
of via info@zorgboogextra.nl
Volg ons via Facebook en Instagram
Wijzigingen voorbehouden. Kijk voor actuele
informatie op www.zorgboogextra.nl

