
Vérian Voordeel Pakket 

Langer zelfstandig thuis met het Vérian Voordeel Pakket

Bang zijn om te vallen in uw eigen huis? Niet meer zelf kunnen of willen koken. Naar de kapper of 

pedicure willen, maar slecht ter been? Ergeren aan de keukenkastjes die al maanden scheef 

hangen? Iedereen loopt wel eens tegen dit soort ongemakken aan. Vérian wil in deze situaties 

iets voor u betekenen. Wat dacht u van personenalarmering waarmee u met één druk op de knop 

contact heeft met een verpleegkundige van onze Zorgcentrale. Dagelijks een gezonde maaltijd op 

tafel door de maaltijdservice aan huis. Of een pedicure, kapper en zelfs een oogmeting of 

ontspanningsmassage gewoon bij u thuis. Allemaal comfortdiensten die het voor u mogelijk 

maken langer zelfstandig thuis te blijven wonen.

Uw voordelen met het Vérian Voordeel Pakket

Voor u hebben we de gemaksdiensten ondergebracht in het Vérian Voordeel Pakket. Abonnees 

van het Vérian Voordeel Pakket ontvangen aantrekkelijke kortingen op allerlei diensten. Voor 

€18,25 (tarief 2020) kunt u een jaar lang gebruik maken van alle voordelen van het Vérian 

Voordeel Pakket. Wat dacht u van bijvoorbeeld:

• Maaltijdservice Apetito: 10 % korting op iedere bestelling van zeven maaltijden;

• Personenalarmering Vérian: 10 % korting op een maandabonnement;

• Medipoint | Vérian Zorgwinkels en webshop: 10 % korting op aankopen;

• Ontspanningsmassage aan huis: 10 % korting en geen reiskosten;

• Pedicure aan huis Mobella: 10 % korting op iedere behandeling;

• Opticien aan huis De Nederlandse Huisopticiens: 15 % op montuur/glazen;

• Rijbewijskeuring senioren, medisch en chauffeurs door RijbewijskeuringsArts;

• Audicien aan huis Beter Horen: hoortest aan huis en 10 % korting batterijen;

• Fotoreportage van (klein)kinderen, zwangere buik of gezin: 10 % korting;

Abonnee worden

Voor € 18,25 (tarief 2020) kunt u een jaar lang gebruik maken van alle voordelen van het Vérian 

Voordeel Pakket. U kunt iedere eerste van de maand abonnee worden. In de maand dat u 

abonnee wordt, wordt het abonnementsgeld voor een jaar geïncasseerd. Een extra voordeel is 

dat u niet alleen profiteert van uw jaarabonnement. Uw gezinsleden (wonende op hetzelfde adres) 

profiteren gratis mee. In de Product specifieke voorwaarden leest u de rechten en plichten bij het 

aangaan van een VVP-abonnement. U kunt een aanmeldingsformulier met machtigingskaart 

aanvragen via onze Zorglijn (088) 126 3 126. 

Voor een leven lang comfortabel thuis  

Vérian Voordeel Pakket
www.verian.nl/vvp 
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Maaltijdservice van Apetito

Heeft u geen tijd of zin om te koken, maar wilt u wel lekker eten? Dan is de landelijke 

maaltijdservice van Apetito echt iets voor u. U kunt kiezen uit meer dan honderd verschillende 

maaltijden. Zo zit er altijd iets bij wat u lekker vindt. Het aanbod is zeer gevarieerd. Vriesverse

maaltijden à la carte maaltijden, soepen, desserts, dinerdozen en gebakjes, maar ook koelverse

salades.

Voor ieder wat wils

Apetito heeft ook maaltijden beschikbaar die geschikt zijn voor diabetici, vegetariërs en natrium-

en vetbeperkte maaltijden. Uw bestelling wordt wekelijks op een vast moment bij u thuisbezorgd. 

De vriesverse maaltijden kunnen opgewarmd worden in de oven of magnetron. U heeft dus een 

optimale vrijheid. U hoeft niet thuis te blijven om op maaltijd te wachten. U bepaalt zelf uw 

eetmoment.

Uw korting

Abonnees van het Vérian Voordeel Pakket ontvangen 10 % korting op een maaltijd van Apetito. U 

kunt al een maaltijd uitzoeken vanaf € 5,69 per stuk. Met 10 % VVP-korting komt deze maaltijd 

dan op € 5,12. De minimale afname is zeven maaltijden per bestelling. Het bezorgen is gratis.  

Wilt u een keer niet kiezen? Bestel dan een dinerdoos met zeven verschillende maaltijden. U 

heeft al een gevarieerde voordelige dinerdoos voor slechts € 39,95 (€ 5,71 per maaltijd). U als 

abonnee van het VVP betaalt dan voor deze dinerdoos à zeven gevarieerde maaltijden € 35,96 

(€ 5,14 per maaltijd).

Meer informatie

Wilt u meer weten, kijk dan op www.apetito-shop.nl of vul digitaal op www.verian.nl/vvp het 

belangstelllingsformulier in of bel met 0800 - 023 29 75. U kunt nu heel voordelig kennismaken 

met de maaltijdservice van Apetito. Bestel een proefdoos van vijf maaltijden à € 19,95 (€ 3,99 per 

maaltijd). Alles zonder verplichtingen en gratis aan huis bezorgd.

Maaltijdservice aan huis
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Veilig en zeker en toch zelfstandig thuis 

Wilt u ook langer thuis blijven wonen? Met Personenalarmering van Vérian kunt u uw 

zelfstandigheid thuis behouden. Gaat er thuis toch iets mis, dan bent u met één druk op de 

alarmknop in verbinding met de Vérian Zorgcentrale. 24 uur per dag het gemak van directe hulp 

als het nodig is. Veilig, zeker en comfortabel in uw eigen huis. Dat is prettig voor u, maar ook voor 

uw familie, vrienden en buren.

Alarmering en zorg van Vérian

Bij u thuis wordt een alarmeringstoestel geplaatst. U draagt een alarmknop in de vorm van een 

armband, ketting of clip. Zodra u de alarmknop indrukt, komt u onmiddellijk in contact met de 

Vérian Zorgcentrale. De verpleegkundig zorgcentralist ziet direct wie u bent en waar u woont. 

Meestal kan de zorgcentralist snel een inschatting maken van uw noodsituatie en overgaan tot de 

gewenste zorgopvolging:

• contact met contactpersonen in uw sociale netwerk (familie, buren of vrienden);

• contact met professionele zorgopvolging van Vérian of een andere zorgorganisatie.

Uiteraard schakelt de zorgcentralist bij acute noodsituaties ook direct de alarmdienst 112 in. Aan 

de personenalarmering kunnen nog meer technische voorzieningen gekoppeld worden, zoals 

rookmelders. Hierdoor bent u nog veiliger in uw eigen huis.

Uw korting

Al u een abonnement op personenalarmering overweegt, denkt u dan ook aan het afsluiten van 

een abonnement op het Vérian Voordeel Pakket? Abonnees van het Vérian Voordeel Pakket 

ontvangen 10 % korting op:

• Het sleutelkluisje en de montage door een monteur. U betaalt dan geen € 70,= maar € 63,00. 

Dus € 7,00 korting.

• Het maandabonnement huur personenalarmeringskastje en aansluiting op de Vérian 

Zorgcentrale. U betaalt dan geen € 20,08 maar € 18,06 per maand. Per jaar € 24,24 korting.

Stel dat u een abonnement neemt op personenalarmering. Dan heeft u binnen 6 maanden uw 

abonnement op het Vérian Voordeel Pakket eruit. Tel uw kortingen maar op: € 7,00 en (6 x € 2,02 

= € 12,12) = € 19,12.

Meer informatie

Wilt u meer informatie neem dan contact op met onze afdeling Personenalarmering: (088) 126 3 

126 of personenalarmering@verian.nl. 

Personenalarmering
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10 % voordeel bij Medipoint | Vérian Thuiszorgwinkels

Medipoint is de grootste aanbieder van zorg- en comforthulpmiddelen in Nederland. Of het nu 

gaat om advies, koop, huur of leen. Bij Medipoint Vérian Zorgwinkels en Vérian Uitleenpunten 

kunt u persoonlijk terecht met uw zorgvragen! We helpen u graag persoonlijk en nemen de tijd 

voor deskundig advies. Als uw hulpmiddel in aanmerking komt voor vergoeding, dan coördineren 

wij uw aanvraag rechtstreeks bij uw gemeente of uw zorgverzekeraar.

Uw korting

Abonnees van het Vérian Voordeel Pakket hebben bij Medipoint | Vérian Zorgwinkels een pre:

• U krijgt als abonnee altijd 10 % korting op de aanschaf van koopartikelen.

• U kunt kosteloos elleboogkrukken en een eiffelkruk lenen, gedurende de eerste 26 weken van 

de leenperiode.

• U kunt profiteren van hoge kortingen op de kwartaalaanbiedingen. Op de aankoop van een 

kwartaalaanbieding ontvangt u niet nogmaals 10% standaardkorting.

Meer informatie

Wilt u eerst vanuit huis advies inwinnen? Medipoint is 24 uur per dag, 7 dagen per week 

telefonisch bereikbaar op 088 – 10 20 100 (lokaal tarief). Ook kunt u heel veel informatie vinden 

op de www.medipoint.nl/verian. U kunt hier ook direct online bestellingen plaatsen, zowel leen, 

huur als koop.

Medipoint | Vérian 

Thuiszorgwinkels
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Massage voor uw welzijn

Een massage helpt om uw lichaam gezond te houden, stimuleert de bloedsomloop en bevorderd 

de beweeglijkheid van uw lichaam. Kaberi Bosgoed van Mobiele Praktijk Zorg en Ontspanning 

richt haar massages vooral op handen, voeten, hoofd, nek en schouders. Deze manier van 

masseren is zeer geschikt voor oudere of chronisch zieke mensen, zittend in een (rol)stoel, sta-

op-stoel of liggend in een bed of bank. De massages kunnen zowel over de kleding heen als op 

de blote huid met olie plaatsvinden.

Genoeg keuze

Kaberi Bosgoed van Praktijk voor Zorg en Ontspanning biedt verschillende massages aan: 

ontspanningsmassage, seniorenmassage, hotstone massage, stoelmassage, voetmassage, 

handmassage en hoofdmassage. Informeer zelf bij Kaberi Bosgoed welke massage voor u in uw 

situatie het meest geschikt is. Mobiele Praktijk Zorg- en Ontspanning zit in Woonzorgcentrum 

Berghorst in Apeldoorn, maar komt ook gewoon aan huis, ziekenhuis, woonzorgcentrum en 

verzorgingshuis in Apeldoorn en omstreken. Wel zo makkelijk voor ouderen, senioren en 

chronisch zieken!

Uw korting

Abonnees van het Vérian Voordeel Pakket ontvangen 10 % korting op alle massages en 

schoonheidsbehandelingen. Bovendien worden er geen reiskosten in rekening gebracht als u zij 

naar u toekomt en u in haar werkgebied woont. Het werkgebied van de masseur is Apeldoorn, 

Beekbergen, Teuge, Twello en Vaassen. 10 % korting op massages betekent bijvoorbeeld: 

Ontspanningsmassage aan huis van 25 minuten kost normaal € 27,50,= exclusief reiskosten. 

Voor u als abonnee van het VVP kost het € 24,75 inclusief reiskosten, mits u in het werkgebied 

woont.

Maar ook:

• Ontspanningsmassage 50 minuten: geen € 50,=, maar € 45,=;

• Hand- of voetmassage 15 minuten: geen € 15,-, maar € 13,50;

• Manicurebehandeling 30 minuten: geen € 17,50, maar € 15,75;

• Luxe gezichtsbehandeling 50 minuten: geen € 50,= maar € 45,=.

Meer informatie

Voor meer informatie en behandelingen die mogelijk zijn kunt u contact opnemen met 

Kaberi Bosgoed van Praktijk Zorg en Ontspanning in Apeldoorn. 

De praktijk is gevestigd binnen Woonzorgcentrum Berghorst (Gijsbrechtgaarde 30 Apeldoorn):

T.: 06 -15 20 54 80 | E.: info@zorg-en-ontspanning.nl | I.: www.zorg-en-ontspanning.nl

Massage aan huis
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Voeten verdienen verzorging

We verzorgen allemaal graag onszelf, maar vergeten vaak onze voeten. Onze voeten dragen ons 

hele lichaam. Daar staan we niet vaak bij stil. Onze voeten hebben het vaak zwaar te verduren en 

verdienen daarom regelmatige verzorging. De pedicure is opgeleid voor het verzorgen van 

voetproblemen. De basisbehandeling bestaat uit het knippen en frezen van teennagels, verzorgen 

en behandelen van ingegroeide nagels, verwijderen van eelt en eventuele likdoorns en het 

insmeren van de voeten om de bloeddoorstroming te bevorderen.

Bent u reumatisch of diabetisch?

De pedicures van Mobella komen graag bij u thuis voor een professionele voetverzorging. Niet 

alleen voor een gewone behandeling kunt u bij hen terecht, ook wanneer u reumatisch of diabeet 

bent. De gespecialiseerde pedicure die een aantekening 'voetverzorging bij diabetici' en/of 

'voetverzorging bij reumapatiënten’ bezit, heeft na de opleiding een bijscholing gedaan. Deze 

pedicure werkt volgens vastgestelde richtlijnen en weet wanneer zij de cliënt moet doorsturen 

naar de (behandelend) arts.

Uw korting

Abonnees van het Vérian Voordeel Pakket ontvangen 10 % korting op iedere behandeling van de 

Mobella pedicure aan huis. 

• De basisbehandeling kost € 32,80*. U als VVP-abonnee betaalt € 29,50.

• De behandeling van een risico voet kost € 35,90*. U als VVP-abonnee betaalt € 32,30.

Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden deels de pedicurebehandeling als u diabeet of 

reumatisch bent? U heeft volgens de veranderingen in de voetzorg 2015 wel een eigen bijdrage. 

Informeer zelf bij uw zorgverzekeraar of in aanmerking komt voor een eventuele vergoeding en 

hoe u dan de factuur kunt declareren.

Meer informatie

Wilt u telefonisch een afspraak maken of meer informatie, bel dan 088 – 100 0 100 met Mobella. 

Ook kunt u digitaal via de website van Mobella www.mobella.nl een afspraak maken voor een 

professionele behandeling aan huis.

* Tarieven 2020

Pedicure aan huis
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Scherp zien

Veel mensen schaffen een nieuwe bril aan wanneer de oude kapot of écht niet meer van deze tijd 

is. Dat is jammer, omdat eventuele achteruitgang van de kwaliteit van het zicht niet in de gaten 

wordt gehouden. De Nederlandse Huisopticiens is gespecialiseerd in oogzorg aan huis. Lekker 

gemakkelijk: u hoeft de deur niet uit, maar ziet alles weer scherp.

Regelmatige oogcontrole 

Regelmatige oogcontrole is erg belangrijk. Want waarom zou u slechter zien dan nodig is? De 

Nederlandse Huisopticiens komt bij u thuis of in het verpleeg- of verzorgingshuis. U hoeft dus niet 

naar de parkeerplaats en niet met de rolstoelbus naar de opticien.

De opticien van Nederlandse Huisopticiens meet met professionele apparatuur en kennis van 

zaken de benodigde sterkte. Verder worden uitgevoerd de oogdrukmeting, een skiascopie en 

oogspiegelen. Het assortiment (zonne)brillen is groot: De Nederlandse Huisopticiens heeft zowel 

merkbrillen als brillen uit de huiscollectie. Indien noodzakelijk verwijst de opticien u door naar 

oogheelkunde: optometrist of oogarts.

Uw korting

Abonnees van het Vérian Voordeel Pakket ontvangen 15% korting bij aanschaf van een montuur 

en/of brillenglazen en/of materiaalkosten bij reparatie. Een kleine reparatie of oogmeting en het 

voorrijden zijn gratis.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of wilt u een afspraak maken? De Nederlandse Huisopticiens neemt zo 

snel mogelijk contact met u op. U kunt ook zelf bellen naar De Nederlandse Huisopticiens 0900 –

23 000 23 of kijken op www.huisopticiens.nl. U kunt hier uw vraag kwijt op een 

belangstellingsformulier en u wordt teruggebeld.

Opticien aan huis 
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Verlenging van uw rijbewijs

Senioren, maar ook chauffeurs met het rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor 

verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht bij de 

RijbewijskeuringsArts. Eens per maand komt de rijbewijskeuringsarts bij het centraal kantoor 

Vérian Jean Monnetpark 1 in Apeldoorn langs om de keuringen uit te voeren. Meestal is dit de 

laatste woensdag van de maand. Op www.verian.nl/vvp vindt u de data.

Uw korting

Abonnees van het Vérian Voordeel Pakket ontvangen € 5,= korting op onderstaande tarieven:

• 75+ B/E € 40,=;

• Medisch € 60,=

• C/D/E (ook voor code 95) € 60,=

• Taxipas € 60,=

Belangrijk

Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst een Eigen Verklaring met Geneeskundig Verslag 

gekocht te worden. Het keuringsformulier (Eigen Verklaring) is verkrijgbaar bij uw gemeente en 

via internet op mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD). De verwerking en beoordeling van de Eigen 

Verklaring door het CBR kan tot 3 maanden in beslag nemen. Geadviseerd wordt om ten minste 4 

maanden voor het verlopen van de geldigheid van het rijbewijs een afspraak te maken voor een 

keuring. Ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn van harte welkom.

Meer informatie

Voor informatie en voor het maken van een afspraak voor de keuring belt u naar het landelijke 

afsprakenbureau: 036-720 09 11. U kunt op www. Rijbewijskeuringsarts.nl ook zelf een datum 

reserveren. Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie Vérian een afspraak te maken.

Rijbewijskeuring
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Gehoorverlies is niet nodig

Het hebben van gehoorverlies is niet zo uitzonderlijk als veel mensen denken. In Nederland 

hebben ± 1½ miljoen mensen er dagelijks mee te maken. Veel mensen met gehoorverlies 

wachten vaak nog jaren voordat ze naar een audicien durven gaan. Dat is niet nodig! Beter Horen 

heeft gediplomeerde audiciens in dienst. U kunt kiezen voor een bezoek aan een audicien in een 

Beter Horen winkel of voor een bezoek aan huis door een audicien van Beter Horen.

Gratis hoortest bij Beter Horen

Slechthorendheid kan op veel manieren veroorzaakt worden. Het kan erfelijk of aangeboren zijn, 

maar ook gaandeweg uw leven kan gehoorbeschadiging ontstaan waardoor u slechthorend wordt. 

Heeft u het idee dat u slechthorend bent, maak dan een afspraak voor een gratis hoortest met een 

audicien. U weet binnen 20 minuten hoe uw gehoor ervoor staat. U kunt ook, voordat u een 

afspraak gaat maken met een audicien, de online gehoortest doen. Binnen vijf minuten hoe het is 

met uw gehoor. Beter Horen ontwikkelde deze innovatieve online hoortest in samenwerking met 

het Leids Universitair Medisch Centrum, het Academische Medisch Centrum en de Hoorstichting.

Kosten aanschaf hoortoestel

De kosten van de aanschaf van een hoortoestel vallen voor een groot deel onder de 

basisverzekering. Het is belangrijk om te weten dat die vergoeding gevolgen heeft voor uw eigen 

risico. Met een aantal zorgverzekeraars heeft Beter Horen extra goede afspraken gemaakt, zodat 

u geen eigen risico betaalt en kunt profiteren van een voordeel dat kan oplopen tot € 385,-.

Uw korting

Beter Horen biedt alle abonnees van Vérian Voordeel Pakket naast de gratis hoortest:

• 10% korting op de aanschaf van batterijen*

• 10% korting op de aanschaf van zwemstukjes of gehoorbeschermers*

* Niet te combineren met andere kortingsaanbiedingen

Als de audicien bij u aan huis komt voor de gratis gehoortest, is het bezoek aan huis gratis en 

heeft u geen voorrijkosten à € 30,=**. Bij de aanschaf van een nieuw hoortoestel komt de audicien 

tot vier keer gratis aan huis. Uw voordeel loopt dan op tot € 120,=.

**Soms mogelijk gemaakt i.s.m. uw zorgverzekering.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of wilt u een afspraak maken? Bel dan gratis 0800 - 0200 159 of kijk op 

www.beterhoren.nl

Audicien aan huis
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Olga fotografeert gepassioneerd 

Mijn naam is Olga van Kampen en fotografeer al een tijdje voor Vérian,

maar als fotografe ga ik ook graag aan de slag als het gaat om een portret van uw kind(eren) of 

kleinkind(eren), familieportret of zwangerschapsfotografie, of newborn. Niet alleen voor 

portretfotografie kunt u bij Olga terecht, maar ook voor fotografische herinnering van een 

vrijgezellendag, familiedag of uw bruiloft. Kijk op www.olgafotografie.nl voor wat voorbeelden.

Uw korting 10% op een fotosessie in de studio of op locatie

Voor het Vérian Voordeel Pakket heeft Olga Fotografie een leuk arrangement 'fotoreportage in de 

studio' samengesteld, of op locatie*. In de studio wordt u ontvangen met koffie of thee. U krijgt een 

fotosessie van ongeveer 1½ uur in de studio. In de studio kunnen maximaal twee volwassenen en 

3 kinderen.

Er worden 20 foto gemaakt in verschillende poses, mag uiteraard ook met elkaar op de foto.

Maximaal 2 kledingsetjes meenemen om te variëren.  In de studio zijn er attributen aanwezig voor 

de kinderen. 

Deze reportage kost normaal € 135,=. Abonnees van het Vérian Voordeel Pakket ontvangen 10 %

korting en dan kost de fotoreportage € 121,50.

Alle foto’s zijn bewerkt en krijgt u in volledige resolutie geleverd via wetransfer,

(foto’s per mail).

Doen, leuk voor familie of voor uzelf!

*Op locatie kan zijn in het bos of in een park, dat kan in overleg met de fotografe.

Extra kosten kilometervergoeding worden gerekend buiten Apeldoorn.

Tot ziens in mijn studio of op locatie!

www.olgafotografie.nl

Fotoreportage


