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Al uw
voordeel
op een rij

Waar u thuis bent

Inleiding
Wie wil er nu geen korting ontvangen op een bril, een scootmobiel, een avondje uit
of misschien wel de (zorg)verzekering?
Met verschillende bedrijven hebben wij afspraken gemaakt om onze klanten, vrijwilligers en
medewerkers korting en voordeel te kunnen bieden, onder andere op (zorg)verzekeringen.
Een uitgebreid overzicht van de afspraken met deze bedrijven vindt u in deze brochure.
Als lid van Zorggroep Drenthe ontvangt u de ledenpas waarmee u gebruik kunt maken van alle
voordelen en kortingen die wij u met de ledenpas kunnen bieden. U betaalt voor het lidmaatschap slechts € 17,50 per kalenderjaar.
Wat moet u doen om lid te worden van Zorggroep Drenthe?
U vult het inschrijfformulier in deze brochure in en stuurt deze op naar:
Zorggroep Drenthe, t.a.v. Ledenpas, Industrieweg 15, 9402 NP Assen.
U kunt uw inschrijfformulier ook inleveren bij de balie van één van onze locaties.
Na inschrijving krijgt u uw Ledenpas met de daarbij horende kortingscodes
z.s.m. thuisgestuurd.
Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op via:
T (0592) 33 12 32 of per e-mail via ledenpas@zorggroepdrenthe.nl
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Mooi Messchenstaete
Wellness en
schoonheidssalon
Personenalarmering van
Zorggroep Drenthe
U wilt zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen,
maar stel dat er iets gebeurt? Dan is het goed te
weten dat u een abonnement kunt nemen op
de professionele alarmopvolging van Zorggroep
Drenthe. Eén druk op de knop en u heeft binnen
een paar minuten contact met een van onze
verzorgenden.

U ontvangt een leuke
attentie bij aanmelding!

Wellness en schoonheidssalon

Bezoek onze sauna, het Turks stoombad, de Jacuzzi of
relaxruimte met open haard. Geniet van een ontspannende
massage of een drankje in onze wellnessbar. Ook een doeltreffende aanpak van de huid met extra’s zoals harsen van
de bovenlip, wenkbrauwen epileren en/of verven behoort tot
onze mogelijkheden. Mooi voelen en mooi worden.
Daar gaan we voor bij Mooi Messchenstaete.
• Kortingsactie: Schoonheidsbehandeling op maat
- 60 min - voor € 47,50 ipv € 59,00*.
• Bij bezoek aan onze Wellness ontvangt u met uw Ledenpas
bovendien altijd 10% korting op de entree*.
Entree Wellness
per persoon, per uur		
per persoon, per 3 uur

€ 10,00
€ 25,00

Deze entreeprijzen gelden op woensdag en donderdag
(badkledingdag) van 10.00 - 21.00 uur.

Stella fietsen, Assen
Elektrisch fietsen ervaren? Onze hele collectie
e-bikes kunt u gratis thuis uitproberen. Maak een
vrijblijvende proefrit op de elektrische fietsen van
uw voorkeur in uw eigen straat. Natuurlijk bent u
ook van harte welkom in één van onze gloednieuwe
E-bike Testcenters. Want Stella is altijd bij u in de
buurt, ook gevestigd in Assen aan de Zeilmakerstraat 30! Stella werkt dagelijks keihard aan één
doel: zorgen dat de klant niet alleen mobiel wordt,
maar ook mobiel blijft. Want fietsen moet vooral
leuk zijn. Voor u als klant én uw portemonnee!

Entree Privé Wellness
2 personen		
€ 80,00
De Privé Wellness kunt u reserveren voor een groep van maximaal
8 personen. Een overzicht van de actuele prijzen vindt u op
www.mooimesschenstaete.nl.
Dit arrangement is te boeken op dinsdag, vrijdag en
zaterdag van 10.00 - 13.00 uur, 14.00 - 17.00 uur en
18.00 - 21.00 uur en op zondag van 14.00 - 17.00 uur.
Hoekbree 5, 9403 GR Assen. T. (06) 18 48 83 28
Reserveren is noodzakelijk en de korting is alleen geldig op
vertoon van uw Ledenpas.

*

Kijk voor meer informatie op
www.mooimesschenstaete.nl

• Gratis proefrit en service aan huis
• Landelijke dekking aan Stella E-bike Testcenters
• Nederlands kwaliteitsproduct
• Garantie tot 5 jaar
• 5 dagen levertijd
• Laagste prijs
• Exclusieve ledenpashouder korting
Uw korting
U ontvangt op vertoon van de Zorggroep Drenthe
ledenpas een exclusieve korting van € 150,00 bij
aankoop van een nieuwe Stella e-bike. Geldig t/m
31 december 2018.
Vraag snel de brochure aan op www.stellafietsen.nl
en plan uw afspraak. Bekijk de voorwaarden op
www.stellafietsen.nl/zorggroepdrenthe of bel naar
0341-252 266.

www.stellafietsen.nl
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Sprookjeshof,
Zuidlaren
25% korting op de entree.
Groningerstraat 10, 9471 AR Zuidlaren.
Telefoon: 050 - 409 12 12.

www.sprookjeshof.nl

Univé Verzekeringen*
Waarom collectief verzekeren
via Zorggroep Drenthe Ledenvoordeel bij Univé?
• Meer controle over uw financiële situatie
• Al uw verzekeringen overzichtelijk onder één dak
• Extra korting op uw totale premie
• Samen tot de juiste beslissing komen
Dat maakt ons collectief sterk. Wij bieden leden van Zorggroep
Drenthe een uitgebreide dekking én een scherpe premie. Wanneer u meerdere particuliere verzekeringen afsluit bij Univé,
krijgt u een korting op uw totale premie.
Uw korting met ledenpas
Bromfietsverzekering		
Fietsverzekering			
Aansprakelijkheidsverzekering
Rechtsbijstandverzekering
Woonhuisverzekering		
Inboedelverzekering			

5%
5%
5%
5%
5%
5%

Zo maakt u met uw ledenpas gebruik
van onze collectieve korting
Om uw premie te berekenen krijgt u van ons bij het afsluiten van
een lidmaatschap het betreffende emailadres en code.
Loop binnen bij Univé. Vind de vestiging bij u in de buurt op
unive.nl/contact of bel 0592 – 348 999 voor persoonlijk advies.

Theater Mozaiek,
Zuidlaren
Theater in één van de intiemste theaterzalen van het Noorden. Theater Mozaiek biedt
plaats aan 115 gasten. U kunt genieten van
mooie en intieme theatervoorstellingen en
muziekoptredens die in samenwerking met
Theater De Nieuwe Kolk voor u zijn samengesteld. De prijs die u betaalt is inclusief een
consumptie in de pauze.
Als lid van Zorggroep Drenthe krijgt u, op
vertoon van uw Ledenpas,
een tweede consumptie gratis.
Bij uw Ledenpas ontvangt u een cheque van
Theater Mozaiek. Tegen inlevering van de cheque ontvangt u het tweede kaartje gratis voor
een theatervoorstelling naar keuze.

Kijk voor een overzicht van
onze voorstellingen op
www.theatermozaiekzuidlaren.nl

De Brilbus Jeroen Labree
De Brilbus Jeroen Labree is de mobiele opticien in de regio Assen
en Groningen. Hoogwaardige oogzorg aan huis, waarbij kwaliteit,
flexibiliteit en service centraal staan. Het werkgebied is 30 km
rondom Assen en Groningen Stad. Daarnaast is er een spreekuur
op de locaties van Zorggroep Drenthe. Kijk voor het spreekuur bij
de locatie van uw voorkeur op www.bijdeburen.nl
De Brilbus levert volledige service
• Oogmetingen en Oogdrukmetingen thuis
• Flexibel, ook ’s avonds en op zaterdag
• Levenslange service
• Geen voorrijkosten
• Vrijblijvend en altijd een goed advies
• Rechtstreeks declareren bij uw zorgverzekeraar
• Kwaliteitsmonturen, zowel modern als klassiek
Op vertoon van uw Ledenpas ontvangt u 10% korting
bij aankoop van een complete bril.
Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met
06 - 30 43 51 08, of mailen naar info@debrilbus.nl.
Een afspraak maken is altijd vrijblijvend en kosteloos.

Meer informatie? Kijk op: www.debrilbus.nl

Autobedrijf van Veen,
Assen
• korting op onderhoud; 10% korting op
werkplaats tarief*. (biedt onderhoud van
alle merken)
•5
 0% korting op wasprogramma’s 1+2+3,
incl. stofzuigen. (normale prijzen resp.
€15,00 / €12.50 / €10,00)
•b
 ij aankoop van winterbanden;
opslag en wisselen winterbanden gratis!
Zendmastweg 4, 9405 CE Assen.
Telefoon: 0592 - 333 010
De korting geldt niet op lopende onderhoudscontracten.

*

www.autovanveen.nl
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Menzis
zorgverzekering*
Zorggroep Drenthe en Menzis verzekeren u van goede zorg
Zorggroep Drenthe vindt het als zorginstelling belangrijk dat
haar leden goed verzekerd zijn.
Daarom hebben we afspraken gemaakt met Menzis, en bieden
we u een collectieve zorgverzekering aan. Zo profiteren u én
uw gezinsleden van goede zorg en een aantrekkelijke collectiviteitskorting op de zorgpremie.
Uw voordelen op een rij
• 4% korting op uw Basisverzekering.
• 5% korting op uw aanvullende verzekeringen.
• 5% korting op uw tandartsverzekering.
Zorgzaken regelt u eenvoudig online. Menzis hanteert geen
leeftijdsafhankelijke premie. Iedereen is welkom, Menzis hanteert
geen medische selectie. Ook niet voor de aanvullende- en tandartsverzekeringen. U haalt meer uit uw zorgverzekering door te sparen voor voordeel met het Menzis spaarprogramma SamenGezond.
Overstappen is zo geregeld
Wilt u overstappen naar onze collectieve zorgverzekering bij
Menzis? Regel het online www.menzis.nl/overstapcoach of bel
voor persoonlijk advies de Menzis OverstapCoach via 088 222 49 00.

Al verzekerd bij Menzis, maar past uw pakket nog bij
uw persoonlijke situatie? Wilt u weten welk pakket het
beste bij u past? Omdat u bijvoorbeeld het komende
jaar verwacht gebruik te maken van specifieke zorg
zoals een fysiotherapeut? De PakketCoach van Menzis
zoekt samen met u naar het pakket dat het beste aansluit bij uw wensen en behoeften.
Bel met 088 222 40 40 voor advies.
Mantelzorgservice
Zorgt u dagelijks meerdere uren voor uw partner, familielid of
naaste? Mantelzorg kan een hele belasting zijn. De Zorgadviseur
van Menzis helpt u daarom graag met persoonlijk advies en
informatie. Hij of zij legt procedures uit en verwijst u, als dat
nodig is, naar de juiste instanties. De Zorgadviseur is bereikbaar
op werkdagen van 08.30 tot 19.00 uur, via 088 222 42 42. U kunt
uw vraag ook online stellen op www.menzis.nl/mantelzorg
Persoonlijk advies en snel antwoord op al uw zorgvragen
Heeft u vragen over zorg? Wilt u graag een second opinion? Of
staat u op een wachtlijst en wilt u weten waar u eerder geholpen
kunt worden? De Zorgadviseur van Menzis helpt u met heldere
antwoorden en persoonlijk advies. Kijk voor meer informatie op
www.menzis.nl/zorgadvies of bel met 088 222 42 42.

De Zorgadviseur van Menzis helpt u met heldere
antwoorden en persoonlijk advies. Kijk voor meer
informatie op www.menzis.nl/zorgadvies of bel
met 088 222 42 42.
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Vegro Verpleegartikelen,
Assen
• 10% korting op aankopen in de winkel van
Vegro op het gehele assortiment. Ook kunt u
via de webwinkel uw bestelling doen. De code
die u voor online aankopen kunt gebruiken
krijgt u van ons samen met uw ledenpas.
• 1 x per jaar gratis uitleen van rollator, krukken
of looprek voor een periode van 13 weken;
(Na de periode van 13 weken ontvangen de
houders van de ledenpas van Zorggroep Drenthe 10% korting op de reguliere huurprijs).
De Vegro Thuiszorgwinkel in Assen organiseert daarnaast iedere eerste woensdag van
de maand gratis bloeddrukmetingen. U bent
welkom tussen 10.00 en 15.00 uur. Een afspraak
maken is niet nodig.
Kloekhorststraat 27, Assen.
Telefoon: 0800 - 288 77 66
Openingstijden
maandag t/m vrijdag:
zaterdag:		

09.00 - 17.30 uur		
10.00 - 16.00 uur

Website en webshop: www.vegro.nl

Aannemingsbedrijf
Paas B.V.,
Nieuw Buinen
10% korting op de standaard WMO
arrangementen voor aanpassingen
badkamer, keuken e.d. Nu met gratis 3D
tekening van de te verbouwen ruimte!
Ook voor overige verbouwingen kunt u
terecht bij aannemingsbedrijf Paas B.V.
Zuiderdiep 299, 9521 AH Nieuw-Buinen.
Telefoon: 0599 - 616 833

www.paasbv.com/wmo

Ammarens woondesign,
Assen

MobiVit, Assen
Met de hulmiddelen van MobiVit blijven mensen langer zelfstandig. Voor iedereen is er een passende oplossing of het nu
gaat om scootmobielen, hoog- laagbedden, sta-op stoelen,
rollators, rolstoelen of andere kleine hulpmiddelen. MobiVit
biedt zowel nieuwe, als gebruikte hulpmiddelen aan. Wanneer
u niet naar ons toe kunt komen, komen wij naar u toe met onze
mobiele showroom. MobiVit heeft voor gebruikers van haar
scootmobielen een eigen pechhulp service.

Op vertoon van uw ledenpas krijgt u een
GRATIS interieuradvies t.w.v. € 250,-.

Op vertoon van uw Ledenpas krijgt u 10% korting op het gehele assortiment in de winkel en onze mobiele showroom. Bij
aankoop van een nieuwe sta-op stoel is uw oude sta-op stoel
ongezien € 150,00 waard.
Zeilmakerstraat 18, 9403 VA Assen.
Telefoon: 0592 - 421 104
Openingstijden
Dinsdag t/m zaterdag:

10.00 – 17.00 uur

www.mobivit.nl

Daarnaast ontvangt u, bij besteding vanaf
€ 400,- een starters set “Lampe Berger”
cadeau.
Ceresplein 70, 9401 ZG Assen

www.ammarenswoondesign.nl

Ontzorgd Verhuizen
Gaat u verhuizen? Onze verhuispartner Ontzorgd Verhuizen
is specialist in seniorenverhuizingen en zorgverhuizingen.
Makkelijker verhuizen kan niet!
Met de dienstverlening en persoonlijke aanpak van Ontzorgd
Verhuizen hoeft u niet op te zien tegen uw verhuizing. De verhuisregisseur voor senioren weet wat er bij een (zorg)verhuizing komt kijken en kan echt álles voor u doen. Van inpakken,
verhuizen en uitpakken, van schilderwerk tot schoonmaak, van
het omzetten van uw tv- en telefoonabonnement tot opslag
en leegruimen: zegt u het maar!
U bepaalt wat u zelf wilt doen en waarvoor u Ontzorgd Verhuizen inschakelt. U verhuist dus helemaal op maat. Bovendien
zijn de tarieven van Ontzorgd Verhuizen scherp en aantrekkelijk. Zo stelt u precies de verhuizing samen die past bij u en uw
budget. Dat levert u tijd en geld op voor leukere dingen!
Nu met € 50,- korting via uw Ledenpas
Ontdek de mogelijkheden en ontvang een vrijblijvende prijsopgave met € 50,- korting. Bel voor een gratis kennismakingsgesprek bij u thuis naar 0592 – 75 81 40.

www.ontzorgdverhuizen.nl
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Restaurant ‘de Messchen’, Assen
Pipoos Assen, Verrassend creatief
Maak uw eigen sieraden, bak taarten, brei of haak een
muts, maak het thuis gezellig met zelfgemaakte woonaccessoires, ga aan de slag met ons papier en bekijk ons
grote assortiment kinderknutselen.
Profiteer op vertoon van uw Ledenpas van 8% korting*
op het gehele assortiment in pipoos Assen.
Warenhuis Vanderveen, Koopmansplein 16,
9401 EL Assen. Telefoon: 0592 - 313 674
De korting is niet geldig op boeken, tijdschriften of
cadeaubonnen en in combinatie met andere (spaar)
acties.

*

www.pipoos.com

Restaurant ‘de Messchen’ is dagelijks geopend, maandag
en dinsdag vanaf 17.00 uur en woensdag t/m zondag vanaf
10.00 uur. U kunt hier terecht voor lunchgerechten, plates
of een diner à la carte. Maar ook voor een overheerlijke kop
koffie of een borrel bent u van harte welkom.
Restaurant ‘de Messchen’ is de perfecte plek voor een
familiediner, een snelle maaltijd of zakenlunch. Ook verzorgen wij vergaderarrangementen, lunches, borrels of een
diner op maat.
Bij uw Ledenpas ontvangt u een cheque voor een gratis
tweede 3-gangen menu (excl. drankjes).
Hoekbree 1, 9403 GR Assen. T. (0592) 79 40 25
E. restaurant@messchenstaete.nl

www.messchenstaete.nl/restaurant-de-messchen

Achmea zorgverzekeringen*
Kies de zorgverzekering die bij u past
Uw gezondheid vinden wij belangrijk. Daarom hebben
Zorggroep Drenthe en Zilveren Kruis Achmea goede
afspraken gemaakt over de zorgverzekering voor leden.
Zo kunnen we u én uw gezin een goede zorgverzekering
aanbieden met 7,5% korting op de basisverzekering en
10% korting op de aanvullende verzekeringen.
Basis Plus Module dekt onverwachte zorg
Om te voorkomen dat u hoge kosten uit eigen zak moet
betalen, introduceerde Zilveren Kruis in 2015 de Basis Plus
Module. Deze slimme uitbreiding maakt uw basisverzekering net iets completer. Met de Basis Plus Module bent u
voor een klein bedrag per maand verzekerd voor onverwacht hoge kosten.
Profiteer van voordelen
Zorggroep Drenthe heeft met Zilveren Kruis afspraken
gemaakt over een collectieve zorgverzekering. Daarmee
profiteert u van korting op uw basisverzekering en
aanvullende verzekeringen.
Uw voordelen op een rij
• 7,5% korting op Basis en 10% korting op Aanvullend
• Ruime keuze in zorgverleners vanaf Basis Zeker
• Maak uw basisverzekering compleet met de Basis Plus
Module

Extra vergoedingen voor leden
Speciaal voor u heeft Zilveren Kruis, wanneer er minimaal
een Basis Plus Module of een Aanvullend 1 t/m 4 sterren is
afgesloten, een aantal specifieke vergoedingen ter beschikking gesteld.
De extra vergoedingen zijn
• € 100,- extra voor alternatieve geneeswijzen,- therapieën
en geneesmiddelen
• € 100,- extra vergoedingen voor brillen en contactlenzen
• € 100,- extra per kalenderjaar voor (preventieve)
cursussen
• € 100,- extra per persoon per kalenderjaar voor 1 paar
steunzolen
• Health Check: 1 keer per persoon per kalenderjaar
Bereken uw premie en sluit af
U bepaalt welke verzekering het beste bij u past en
daarmee ook hoeveel premie u betaalt. Op www.zk.nl
berekent u eenvoudig uw premie. U vindt daar ook alle
informatie over de vergoedingen. Het contractnummer
ontvangt u van ons samen met uw Ledenpas.

Tip: overstappen is eenvoudig. Zilveren Kruis zegt uw huidige verzekering op als u zich
vóór 1 januari 2018 aanmeldt.
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*Voor alle medewerkers van Zorggroep Drenthe (ook wanneer zij geen lid zijn) geldt dat zij gebruik kunnen maken van collectiviteitskorting
bij Univé, Menzis en Zilveren Kruis Achmea. Meer informatie hierover is te verkrijgen bij de afdeling P&O van Zorggroep Drenthe.

Lidmaatschapsreglement en Algemene voorwaarden Ledenpas
Lidmaatschap
• Zorggroep Drenthe is een stichting. Wij verzoeken u dan ook de

Wijziging gegevens
Een wijziging in uw persoonsgegevens kunt u schriftelijk, telefonisch of

woorden ‘leden’ en ‘lidmaatschap’ te lezen als ‘contribuanten’ en

per e-mail (ledenpas@zorggroepdrenthe.nl) doorgeven aan Zorggroep

‘contribuantschap’.

Drenthe.

• De ledenpas is voor diegene die zich schriftelijk of digitaal heeft
aangemeld voor het lidmaatschap en een machtiging heeft afgegeven
voor de verschuldigde contributie. Alle personen uit hetzelfde huishouden profiteren van de voordelen van het lidmaatschap.
• De samenstelling van de ledenpas wordt bepaald door Zorggroep
Drenthe en kan door Zorggroep Drenthe op ieder moment worden
gewijzigd. U wordt daarover geïnformeerd via de jaarlijkse contri
butieinning.
• Het lidmaatschap geldt voor alle diensten en voordelen van de
ledenpas van Zorggroep Drenthe.

Iedereen kan lid worden
• Iedereen die woont in het werkgebied van de Zorggroep. Het werkgebied omvat de gemeenten Assen, Tynaarlo, Noordenveld, Aa en Hunze
en Midden-Drenthe.
• Het lidmaatschap geldt voor alle leeftijden.
• U kunt ook lid worden wanneer u niet woonachtig bent in het werkgebied van Zorggroep Drenthe. U ontvangt een ledenpas en ledeninformatie, maar u kunt mogelijk niet van alle diensten gebruik maken.

Contributie
• Het lidmaatschap van Zorggroep Drenthe wordt aangegaan voor de
duur van een kalenderjaar (van 1 januari tot en met 31 december) en is
geldig voor alle gezinsleden die op hetzelfde adres wonen.
• Betaling van de verschuldigde contributie geschiedt uitsluitend door
middel van automatische incasso. Hiervoor wordt een machtiging afgegeven. Deze machtiging kan alleen worden ingetrokken bij beëindiging van het lidmaatschap.
• Indien geen tijdige opzegging heeft plaatsgevonden in het lopende
kalenderjaar, gaat het lidmaatschap over naar een lidmaatschap voor

Aansprakelijkheid
Zorggroep Drenthe treedt op als bemiddelaar tussen een lid en een
leverancier waarmee een samenwerking is aangegaan. Het lid is zelf opdrachtgever. De serviceleveranciers hebben een eigen beroepsaansprakelijkheid. Zorggroep Drenthe is derhalve niet verantwoordelijk en niet
aansprakelijk voor de verrichte werkzaamheden. Indien u een cursus of
workshop via Zorggroep Drenthe volgt, zijn de algemene voorwaarden
van de samenwerkingspartner van toepassing.

Algemene voorwaarden
Indien u een afspraak met een serviceleverancier heeft gemaakt,
kunnen bij annulering van deze ingeplande activiteiten binnen 24 uur,
annuleringskosten door de leverancier in rekening gebracht worden.
Zorggroep Drenthe bewaakt de kwaliteit van de bemiddeling en de
diensten door deze regelmatig te evalueren met de samenwerkings
partner.

Privacyreglement
Zorggroep Drenthe zal zorgvuldig met uw gegevens omgaan, zoals
is vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Zorggroep
Drenthe heeft een privacyreglement. Hierin staat hoe wij met uw
persoonlijke gegevens omgaan. Voor uitgebreide informatie kunt u het
privacyreglement opvragen. Gegevens worden alleen doorgegeven aan
een samenwerkingspartner als dit nadrukkelijk is aangegeven en het lid
daar toestemming voor heeft gegeven.

Suggesties en klachten
Uw suggestie en/of klacht kunt u sturen naar Zorggroep Drenthe, t.a.v.

onbepaalde tijd. Opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden

Ledenpas, Industrieweg 15, 9402 NP Assen. Voor uitgebreide informatie

voor 1 december van het lopende kalenderjaar.

kunt u de klachtenregeling opvragen bij Zorggroep Drenthe. Uw klacht

• Elk jaar wordt de hoogte van de contributie opnieuw vastgesteld.

zal zo spoedig mogelijk worden afgehandeld.

Zorggroep Drenthe behoudt zich het recht voor de contributie aan te
passen.
• De contributie wordt per kalenderjaar geheven, ongeacht de inschrijfdatum.
• Indien een lid niet tijdig de verschuldigde contributie (volledig) heeft
betaald, vervallen de rechten die de ledenpas van Zorggroep Drenthe
biedt totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

Ledenpas
Iedereen die lid wordt of is van Zorggroep Drenthe ontvangt na betaling

Lidmaatschapsreglement
• Het lidmaatschapsreglement is onderdeel van het Informatiepakket
voor nieuwe leden.
• Ook is het lidmaatschapsreglement op de website gepubliceerd.
• Zorggroep Drenthe heeft de bevoegdheid te allen tijde dit reglement
(tussentijds) te wijzigen en/of aanvullende voorwaarden te stellen.
Deze zullen na herziening op de website worden gepubliceerd. Leden
zullen hiervan op de hoogte gebracht worden.
• In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist Zorggroep

van de contributie de ledenpas. Deze ledenpas dient op verzoek ge-

Drenthe en gelden de algemene voorwaarden van Zorggroep Drenthe,

toond te worden bij afname van diensten. De ledenpas wordt eenmalig

indien van toepassing.

verstrekt. Indien een duplicatiepas wordt aangevraagd, wordt hiervoor
€ 5,00 administratiekosten in rekening gebracht.

Beëindiging van het lidmaatschap
• Voor beëindiging van het lidmaatschap geldt een opzegtermijn van
één maand. Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden per brief of
email gericht aan Zorggroep Drenthe (ledenpas@zorggroepdrenthe.nl)
vóór 1 december van het lopend jaar. Het lidmaatschap wordt dan beëindigd met ingang van het eerstvolgende kalenderjaar. (beëindiging
van het lidmaatschap is alleen mogelijk per 1 januari).
• Op het moment dat er geen (volledige) betaling van de contributie
plaatsvindt, zal Zorggroep Drenthe het lidmaatschap beëindigen.
• Het lidmaatschap wordt beëindigd indien het lid komt te overlijden;
restitutie van het resterende bedrag is niet mogelijk.
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Locaties Zorggroep Drenthe
De Vijverhof
Vredeveldseweg 75
9404 CC Assen
T. (0592) 31 62 25

De Wester Es
Esweg 40
9411 AG Beilen
T. (0593) 52 34 55

Symphonie
Hooiweg 18
9761 GR Eelde
T. (050) 309 26 26

Mozaiek
Ludinge 13
9471 JD Zuidlaren
T. (050) 409 32 00

De Wenning
Molencamp 41
9451 GJ Rolde
T. (0592) 24 11 37

De Noorderkroon
Noorderkroon 100
9301 JV Roden
T. (050) 501 89 50

De Amstel
Amstelstraat 5
9406 TA Assen
T. (06) 19 95 11 18

Messchenstaete
Hoekbree 1
9403 GR Assen
T. (0592) 33 15 97

Industrieweg 15 9402 NP Assen T (0592) 33 12 32
E info@zorggroepdrenthe.nl I www.zorggroepdrenthe.nl

Waar u thuis bent

