gratis
Dienst
voor mantelzorgpashouders

Vraag met de mantelzorgpas
in 2019 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.

De gemeente Heerenveen is blij met uw inzet als mantelzorger en biedt
u als blijk van waardering een gratis dienst aan uit het aanbod van pluZ.
Als u hier gebruik van wilt maken, kies een dienst uit de lijst die op de
achterzijde van deze flyer staat en vraag deze aan bij pluZ. Lees hiervoor
goed bovenstaande aanmeldprocedure.
Voor het aanvragen van de gratis 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

1.

Bioscoopvoucher de Bios
Heerenveen

Gratis naar de Bios Heerenveen

Voucher voor 4 x1 bioscoopkaartjes
met 4 x 1 gratis consumptie

2.

Voucher Posthuis Theater

Theatervoucher ter waarde van €35,00
en 2 gratis consumpties

Vrij te besteden binnen het aanbod
van het theater.

3.

Restaurantvoucher

Restaurantvoucher ter waarde
van €40,00. Te besteden bij:
Het Gerecht (Heerenveen), Het
Ambacht (Heerenveen), Koningshof
(Heerenveen), Tjaarda (Oranjewoud)

Vrij te besteden bij de genoemde
restaurants

4.

Bowling

Bowlingvoucher bij
Bowling Heerenveen

1x voucher voor een uur bowlen
met 2 gratis consumpties

5.

Juridische helpdesk

Persoonlijk en praktisch juridisch
advies

1x een jaarabonnement op de
juridische helpdesk

6.

Maaltijdservice Van Smaak

Maaltijdbezorging aan huis

4 x een gratis koelverse maaltijd aan
huis

7.

Maaltijdservice Van Smaak

Maaltijdbezorging aan huis

6x een gratis diepvries maaltijd aan
huis

8.

Maaltijdservice Van Smaak

Maaltijdbezorging aan huis

4 x een warm hoofdgerecht aan huis

9.

Kapper aan huis

Wassen, knippen en watergolven

1x gratis

10.

Kapper aan huis

Wassen en knippen

1x gratis

11.

Pedicure aan huis

Voetverzorging

1 x gratis behandeling

12.

Schoonheidsspecialiste
aan huis

Schoonheidsbehandeling of massage

1 x gratis luxe gelaatsbehandeling

13.

Schoonheidsspecialiste
aan huis

Schoonheidsbehandeling of massage

1x gratis ontspanningsmassage van
nek, schouder en rug

14.

Tuinonderhoud

Onderhoud van de tuin

1 gratis manuur

15.

Glazenwasser

Glazen wassen (buitenkant huis)

1 uur gratis glazenwassen aan de
buitenkant van de woning

16.

Zwembad Sportstad
Heerenveen

Zwemband Sportstad Heerenveen

1x gratis 10 badenkaart

17.

Rijbewijskeuring

Op locatie in Heerenveen

1x gratis 75+ keuring

18.

Sauna de Leeuwerikhoeve Ontspannen in de sauna

2 voor de prijs van 1

U hoeft de gekozen dienst niet te betalen.
Bij de diensten 1,2,3,4, en 18 ontvangt u per post een waardebon.
Bij de leverancier kunt u gebruik maken van de aanbieding.

Voorwaarden en regels voor het aanvragen van de gratis dienst
• U bent in het bezit van de mantelzorgpas 2019;

• Alleen via pluZ aangevraagde diensten worden vergoed;

• Meld altijd uw pasnummer bij het aanvragen van de dienst;

• Houd er rekening meer dat in de vakantieperiodes sommige dienstverleners minder
beschikbaar zijn;

• De gratis dienst is bestemd voor uzelf, één van uw inwonende gezinsleden of voor degene voor
wie u zorgt;
• U vraagt de gratis dienst altijd aan via pluZ, niet rechtstreeks bij de leveranciers;
• Aanvragen kan telefonisch via 088 512 1000 of via info@pluzzorg.nl;
• De gratis dienst zijn niet inwisselbaar voor geld;
• U kunt per jaar 1 gratis dienst aanvragen, deze dient in het desbetreffende jaar te worden aangevraagd;

• Eventuele meerkosten, bijvoorbeeld een vervolgafspraak of extra afgenomen uren,
rekent u rechtstreeks af met de leverancier;
• pluZ, de gemeente Heerenveen en Caleidoscoop zijn niet verantwoordelijk voor
eventuele onjuistheden of drukfouten in deze uitgave;

