Thuiszorgwinkels

zelfstandig!
‘Dankzij de juiste
ondersteunende middelen
geniet ik optimaal van
het moederschap.’

De zorg en ondersteuning
van STMR is altijd bij u in
de buurt. Daardoor kunt u
zelfstandig blijven wonen
met de ondersteuning die
bij u past. Als u tijdelijk,
of voor langere tijd, een
hulpmiddel nodig hebt, wilt
u dat dit snel en eenvoudig
geregeld kan worden.
Wij helpen u daarbij. De
thuiszorgwinkels van STMR
bieden een breed assortiment
aan artikelen voor jong en
oud die het leven voor u
veraangenamen. Naast de
twee STMR Thuiszorgwinkels
in Tiel en Leerdam vindt u
ook STMR Uitleenpunten in
Culemborg, Geldermalsen en
Zaltbommel. Zo zijn wij altijd
dichtbij.

Het kan… zelfstandig!

Korting voor leden van Vielinq

Bij onze winkels kunt u hulpmiddelen lenen,

Alle leden van Vielinq, de ledenservice van STMR,

huren of kopen. U vindt er alles op het gebied

ontvangen op vertoon van de ledenpas onder

van gezondheid, comfort en slapen, zorg en

andere 10% korting in onze thuiszorgwinkels. Wilt

mobiliteit. Van artikelen voor uw kraamtijd tot

u ook profiteren van dit voordeel? Meldt u dan

fitnessapparatuur en diverse medische en veilig-

direct aan.

heidsartikelen. Kortom, allerlei handige artikelen
die u en uw gezins- of familieleden:

Vielinq biedt u een aantrekkelijk assortiment aan

•

in staat stellen zelfstandig te blijven

diensten, cursussen en activiteiten van STMR en

functioneren,

diverse, enthousiaste partners. Ons pakket is

•

het leven makkelijker maken,

er voor mensen van iedere leeftijd en in iedere

•

helpen gezond te blijven.

situatie. Met de Vielinq ledenpas ontvangt u,
naast relevante informatie, leuke kortingen op ons

Onze medewerkers staan voor u klaar met een

gehele assortiment. Zo bieden we een maaltijd

deskundig en eerlijk advies. Bovendien kunt u bij

service, personenalarmering en gemak aan huis.

de STMR Thuiszorgwinkels gratis parkeren.

Voor het lidmaatschapsbedrag hoeft u het niet

Voor de STMR Thuiszorgwinkels en Uitleenpunten

te laten. Voor slechts 1 18,- per jaar profiteren

is Vegro onze samenwerkingspartner. Door

u en uw gezinsleden van de vele voordelen en

het landelijke netwerk van deze organisatie

kortingen. U hebt het lidmaatschapsbedrag zó

bent u verzekerd van een ruim assortiment,

terug verdiend!

goede informatie en gratis thuisbezorging voor
uitleenartikelen.

Informatie en aanmelden

Wilt u artikelen lenen of huren? Neemt u dan een

Hebt u vragen of wilt u meer informatie over de

geldig legitimatiebewijs en de zorgverzekerings-

thuiszorgwinkels? Bent u geïnteresseerd in de

pas van de gebruiker mee.

STMR ledenservice en wilt u zich aanmelden? Bel
gerust. Onze medewerkers van de Klantenservice

Vergoeding via de zorgverzekering

staan u graag te woord. Bel naar 0900 - 84 33

Bent u aanvullend verzekerd? Diverse

(1 0,45 per gesprek) of kijk op www.stmr.nl.

zorgverzekeraars vergoeden (een deel) van de
kosten van hulpmiddelen. Raadpleeg voor meer
informatie uw poliswaarden of neem contact op
met uw eigen zorgverzekeraar.

STMR Thuiszorgwinkels:
Leerdam, Vlietskant 49

•

Tiel, Hertog Reinaldlaan 2-4

STMR Uitleenpunten:
•

Culemborg, Meerlaan 16

•

Geldermalsen, Koningsweg 22

•

Zaltbommel,
Joh. Van Oldenbarneveldtstraat 1a

S t i cht i n g  T h u i s z o rg  e n M a a t s ch a p p e l i j k  w e rk  R i v i e r e n l a n d

0003_051

In samenwerking met

•

