Betreft: Informatiebrief over dienstverlening van Wittenbergzorg

Geachte heer, mevrouw,
Fijn dat u onze activiteiten bezoekt. Wittenbergzorg wil er ook voor u zijn. Wij hebben
allerlei faciliteiten waar u gebruik van kunt maken, hetgeen kan bijdragen aan het
verhogen van uw welzijn.
Wittenbergzorg is zorgaanbieder van intramurale zorg, wijkverpleging, begeleiding in de
WMO en de huishoudelijke ondersteuning. Voor meer informatie en vragen kunt u terecht
bij het Zorg Advies Punt (zap@wittenbergzorg.nl of per telefoon: 0418-594900) of op
onze website www.wittenbergzorg.nl

Aanvullende dienstverlening:

Welzijnsabonnement
U kunt bij ons een welzijnsabonnement afnemen. U ontvangt dan een welzijnspas. Deze
pas geeft u verschillende rechten en voordelen bij het deelnemen aan activiteiten en in
ons restaurant De Gastenhof in De Wittenberg. De activiteiten kunt u vinden op onze
website onder het kopje “Agenda” en “Huisnieuws” of zijn af te halen bij ons steunpunt op
maandag-, dinsdag- en donderdagochtend.
Er worden zowel activiteiten in de Wittenberg als in ons steunpunt in Waardenburg (De
Vergt 4) georganiseerd.
Met de welzijnspas kunt u gratis deelnemen aan bepaalde activiteiten. Daarnaast geeft
de welzijnspas korting op de eigen bijdrage bij betaalde activiteiten. U kunt dan denken
aan: bingo, bloemschikken, kaarten maken of andere creatieve middagen.
Tafeltje dekje
Wittenbergzorg verzorgt tussen de middag in samenwerking met Welzijn West Betuwe
een dagelijks vers bereide warme maaltijd. Informatie hierover treft u in de betreffende
folder en op onze website aan.
Ons aanbod van aanvullende dienstverlening hopen we de komende periode nog verder
uit te breiden.
Met vriendelijke groet,

C. van de Craats
Bestuurder

Bijlage 1: Service-overeenkomst
Bijlage 2: Folder Tafeltje Dekje

Service-overeenkomst
Ondergetekenden sluiten een overeenkomst voor het ontvangen respectievelijk verlenen van
service volgens de aangekruiste diensten in dit document.
Facturatie vindt achteraf per 2 maanden plaats.
Tussentijdse opzegging van deze overeenkomst dient schriftelijk te geschieden en gaat in per de
eerste van de volgende maand.
Deze overeenkomst is van kracht met ingang van: …… - …… - ………….
Voor akkoord:
Bezoeker of diens vertegenwoordiger:
Naam: ______________________

Vertegenwoordiger Wittenbergzorg:
___

Naam:________________________

Adres: _______________________
Plaats: __________________________
Datum: _________________________

Datum:________________________

Handtekening:

Handtekening:

□ Ja, ik wil graag een welzijnsabonnement. U betaalt een eenmalige borg van € 5,-.
U ontvangt deze borg retour na inlevering.
Hiervoor ontvang ik de volgende voordelen:

Inhoud abonnement

Eigen bijdrage

Deelname bewegen voor ouderen

Geen

Deelname aan activiteiten

Variabel, zie “Huisnieuws”

Koffie tijdens activiteit

Geen

Bijwonen vertoning film/video/DVD

Geen

Bijwonen weeksluiting en kooravonden

Geen (koffie inbegrepen)

Na ondertekening door beide partijen ontvangt u een kopie van deze overeenkomst retour voor
uw eigen administratie.
De service-overeenkomst kan geretourneerd worden:
- Via het mailadres welzijnspas@wittenbergzorg.nl
- Bij de receptie van Wittenbergzorg
- Per post naar Wittenbergzorg t.a.v. de administratie, Bernhardstraat 4, 4175 EE Haaften

