Ledenservice
exclusief voor leden

Voor slechts € 19,75 per jaar profiteren
u en uw gezinsleden van vele
voordelen en kortingen van de STMR
Ledenservice. Veiligheid, gemak en
ontspanning dragen bij aan een gezond
en prettig leven. Samen met diverse,
enthousiaste partners bieden wij u een
aantrekkelijk assortiment aan diensten
en activiteiten. Geselecteerd voor ú, om
het leven gemakkelijker te maken. Om
uit te besteden wat u zelf niet (meer)
kunt of waar u geen tijd voor hebt. Maar
ook om lekker te ontspannen en van te
genieten. Ons assortiment is er voor
mensen van iedere leeftijd en in elke
situatie. Kijk voor rekenvoorbeelden op
de achterzijde.

iszorgwinkels in
iel kunt u voor
assortiment van
cht bij onze drie
tleenpunten:

Culemborg
Meerlaan 16

Het kan...
met korting!
Openingstijden
Ma t/m do: 08.30 - 12.30 uur / 13.00 - 15.30 uur
vrijdag:
08.30 - 12.30 uur / 13.00 - 15.00 uur

Geldermalsen
Koningsweg 22

Maandag t/m vrijdag:
09.00 - 17.30 uur

Zaltbommel
n Oldenbarneveldtstraat 1a

Maandag t/m vrijdag:
09.00 - 17.30 uur

Mobiliteitspakket: gratis
krukken en looprekken
Eenvoudige loophulpmiddelen
zoals krukken, looprekken,
wandelstok met vierpoot en
de rollator worden niet meer
vergoed, u moet er voor betalen.
In samenwerking met Vegro
en Medipoint bieden we leden
het mobiliteitspakket aan. Op
vertoon van de ledenpas leent u

13 weken aaneengesloten gratis*
eenvoudige loophulpmiddelen in
de STMR Thuiszorgwinkels. Vraag
in de Thuiszorgwinkel waar u het
eenvoudige loophulpmiddel haalt,
naar de specifieke voorwaarden.
*Elk gezinslid, éénmaal per
kalenderjaar, maximaal 13 weken.

In samenwerking met

Winkelen met
korting
Onze Thuiszorgwinkels bieden een groot
assortiment aan artikelen die het leven voor u
veraangenamen. Onze winkels vindt u in Tiel,
Culemborg, Elst, Arnhem en een uitleenpunt
in Geldermalsen.

Ledenvoordeel
10%

Maaltijdservice
Apetito brengt heerlijke, gevarieerde
vriesverse maaltijden bij u thuis. U kiest uit
meer dan 125 maaltijden en diverse soepen
en desserts. Hebt u te maken met een dieet,
speciale voedingsgewoonten of wellicht
kauw- en slikproblemen? Maak uw wensen
kenbaar. Het kan! De verse maaltijden
van apetito bereidt u makkelijk met de
magnetron.
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Ledenvoordeel
10%

Personenalarmering,
een veilig gevoel
U woont nog fijn thuis. Maar wat als er
iets gebeurt en u hebt direct hulp nodig?
Dan is personenalarmering van STMR een
eenvoudige en welkome ondersteuning bij
het zelfstandig wonen. U kunt hiermee op
elk moment, dag en nacht, hulp vragen bij
onze alarmcentrale. Nu ook beschikbaar
met valdetectie.

Ledenvoordeel
€ 43,-*

Een basisabonnement hebt u al voor
€ 18,99 per maand.
Kijk voor meer informatie op
www.stmr.nl /personenalarmering
* Dit voordeel geldt bij professionele
alarmopvolging i.c.m. personenalarmering.

Mijn Wastas
Korting
opkan
zorgDus, bij VGZ
ik
rekenen op goede zorg
verzekering

Met de wastas biedt CleanLease u een
wasservice tot aan uw voordeur. Voor een
vast bedrag per wastas kunt u al uw was- en
Korstoomgoed
ting
aanbieden. Dit wordt op afspraak
basisv 7%
erzweer
ekerinbij u teruggebracht. Wel zo makkelijk!
g
10
aanvu %
ll
verzek ende
eKijk
ring voor meer informatie
op www.stmr.nl/wastas

én collectieve korting.
✔ 5% korting op de basisverzekering VGZ Goede Keuze
✔ 7% korting op de basisverzekering VGZ Eigen en Ruime Keuze
✔ 10% korting op aanvullende verzekeringen
✔ Ruime vergoedingen voor o.a. fysiotherapie, tandzorg, brillen en lenzen

• 5% KORTING op de basisverzekering
VGZ Goede Keuze
Ontdek waarom u ook in 2015 goed zit bij VGZ.
Bereken
uw premie opop
vgz.nl/STMR
• 7% KORTING
de basisverzekering
VGZ Eigen en Ruime Keuze
• 10% KORTING op aanvullende 		
verzekeringen
* Premie van VGZ Goede Keuze op basis van € 860 eigen risico, inclusief 5% collectiviteitskorting.
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Diensten aan huis
22-09-14 12:58

Weekendje weg
Geniet het hele jaar door van tophotels in
Nederland, België, Duitsland en Frankrijk
met extra korting tot wel 30%.

Ledenvoordeel
TOT 30%

Gemak aan huis? De opticien komt bij u
thuis een nieuwe bril aanmeten. Ook de
klussendienst komt bij u thuis.
Kijk voor meer
informatie op
www.stmr.nl

Ledenvoordeel
TOT 10%

STMR Ledenservice
voordeel voor u
Rekenvoorbeeld 1
13 weken krukken
2 maaltijden per week
van apetito
Weekendje weg na herstel
TOTAAL

U bespaart

€26,00
€65,52
€40,00

€131,52

Rekenvoorbeeld 2
U bespaart
Personenalarmering per jaar
€25,44
Aankoop Omron
M6 bloeddrukmeter
€10,90
Verzekering bij VGZ per jaar
€90,67

Cursussen
Wilt u even ontspannen of juist nieuwe
kennis opdoen? We bieden u een leuk
en interessant aanbod aan cursussen en
trainingen. Wat te denken van een cursus
yoga of EHBO bij kinderen of de training
Sterk met eigen kracht.
Kijk voor het volledige
en actuele aanbod
aan cursussen op
www.stmr.nl

Gratis
welkomstcadeau

Ledenvoordeel
TOT 30%

TOTAAL

€127,01

Lid worden

Wilt u ook profiteren van dit voordeel?
Meld u dan direct aan. Vul het aanmeldformulier op de website in of bel met onze
medewerkers van de Klantenservice.
Zij staan u graag te woord. Klantenservice
0900 - 8433 ( € 0,45 per gesprek) of ga naar
www.stmr.nl/ledenservice.
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Voor goede zorg, zorg je samen.
Leden
bij
VGZ
hun
Want bij VGZ krijgen
maken we goede
afspraken
metkorting
zorgaanbiedersop
op basis
van
medische kwaliteit, klantervaringen en betaalbaarheid. Daarbij profiteert u via
de
STMR
Ledenservice
van
vele
voordelen
op
uw
zorgverzekering:
zorgverzekering.

