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Voor een leven lang comfortabel thuis

Langer zelfstandig thuis met het Vérian Voordeel Pakket
Bang zijn om te vallen in uw eigen huis? Niet meer zelf kunnen of willen koken. Ogen of gehoor 
moeten getest worden, maar u bent niet meer goed ter been? Iedereen loopt op een zeker moment 
wel 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 en zelfs een oogmeting gewoon bij u thuis. Allemaal comfortdiensten die het voor u 
mogelijk maken langer zelfstandig en aangenaam 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 
€20,00 (tarief 2022) kunt u een jaar lang gebruik maken van alle voordelen van het Vérian Voordeel 
Pakket. Wat dacht u van bijvoorbeeld:

• Personenalarmering Vérian: 10 % korting op een maandabonnement;
• Maaltijdservice Apetito: 10 % korting op iedere bestelling van zeven maaltijden;
• Medipoint | Vérian Zorgwinkels en webshop: 10 % korting op aankopen;
• Pedicure, kapper en schoonheidsspecialist aan huis van  Mobella: kortingen op

diverse behandelingen;
• Opticien aan huis De Nederlandse Huisopticiens: 15 % op montuur/glazen;
• Audicien aan huis Beter Horen: hoortest aan huis en 10 % korting batterijen;
• Rijbewijskeuring senioren, medisch en chauffeurs door RijbewijskeuringsArts;

Abonnee worden
Voor €20,00 (tarief 2022) 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. 
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Personenalarmering

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 of ketting. 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:
• alarmering met contactpersonen in uw sociale netwerk (familie, buren of vrienden);
• alarmering met oproepbare zorg van Vérian. Dit is alleen mogelijk als u nog geen thuiszorg 

ontvangt van een andere organisatie.
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
Als 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:
• Maandabonnement huur Personenalarmering € 16,49 
• Aansluiting op Meldcentrale € 5,51 
• Totale kosten abonnement Personenalarmering € 22,- ( standaard alarmtoestel) 
• Als u lid bent van het Vérian Voordeelpakket betaalt u in totaal geen € 22,-

maar € 19,80. U ontvangt alleen de 10% korting over de huur Personenalarmering.

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.

Let op: U ontvangt enkel korting op de standaard alarmering, niet op andere abonnementen.

Meer informatie
Wilt u meer informatie neem dan contact op met onze afdeling
Personenalarmering: (088) 126 3 126 of personenalarmering@verian.nl. 
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Maaltijdservice aan huis

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 € 5,74 per stuk. Met 10 % VVP-korting komt deze maaltijd dan 
op € 5,17. 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 € 42,30 (€ 6,04 per maaltijd). U als abonnee van het 
VVP betaalt dan voor deze dinerdoos à zeven gevarieerde maaltijden € 38,07
(€ 5,34 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.
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Medipoint | Vérian 
Thuiszorgwinkels

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.
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Uiterlijke verzorging

Ieder lichaam verdient zorg
Mobella is gespecialiseerd in de uiterlijke verzorging en is actief met thuiskappers en mobiele
pedicures en schoonheidsspecialisten in meer dan 1000 plaatsen. Bij Mobella krijgt u de kwaliteit
van de beauty- en kapsalon maar dan op een locatie die u wenst. 

Alles voor de uiterlijke verzorging

De mobiele thuiskappers van Mobella komen bij u thuis, maar ook bij u op het bedrijf of bij de 
bewoners/patiënten van uw instelling. De unieke service van Mobella is geschikt voor jong en oud. 
Een thuiskapper van Mobella is altijd gediplomeerd en heeft minimaal 4 jaar ervaring in de kapsalon.

Onze voeten dragen ons hele lichaam en daar staan we vaak niet bij stil. Daarom verdienen deze 
regelmatige verzorging. De pedicures van Mobella komen graag bij u thuis voor een professionele 
voetverzorging. Niet alleen voor een gewone behandeling, maar ook wanneer u reumatisch of 
diabeet bent. Deze pedicures werken volgens vastgestelde richtlijnen en weten wanneer zij u
moeten doorsturen naar de (behandelend) arts. 

Naast de mobiele thuiskappers en de pedicures heeft Mobella ook schoonheidsspecialisten die bij u 
kunnen komen. Voor onder andere dieptereinigingen, verwijderen van onzuiverheden, epileren of 
een schouder/nekmassage. 

Meer informatie?
Kijk voor alle behandelingen op www.mobella.nl of neem telefonisch contact op met 088-100 0100. 
Als lid van het Vérian Voordeel Pakket krijgt u de behandelingen voor een lager tarief, vraag deze
tarieven op bij Mobella. Uw gezinsleden (wonende op hetzelfde adres) profiteren gratis mee met dit 
voordeel.
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Pedicure, kapper en schoonheidsspecialist aan huis
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Opticien aan huis

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? U kunt 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.
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Audicien aan huis

Beter horen: genieten van een goed gehoor
Gehoorverlies is de normaalste zaak van de wereld. Vrijwel iedereen krijgt er vroeg of laat mee te 
maken. Onze ervaren medewerkers weten precies hoe zij mensen (weer) kunnen laten genieten van 
een goed gehoor. U kunt bij ons terecht voor een gratis hoortest, een adviesgesprek met een 
gecertificeerde audicien, persoonlijke hooroplossingen, zoals een hoortoestel of accessoires, service 
en onderhoud. Ook hebben wij een uitgebreid assortiment gehoorbescherming, waaronder op maat 
gemaakte oordoppen. Bent u niet in de gelegenheid om naar onze winkel te komen? Informeer dan 
naar de mogelijkheden om een audicien aan huis te ontvangen. 

Beter horen voor iedereen
Heeft u het idee dat uw gehoor niet meer is wat het geweest is? Zet u bijvoorbeeld de TV steeds 
harder, kunt u mensen steeds minder goed verstaan of hoort u de bel niet meer? In dat geval is het 
goed eens met een audicien van Beter Horen te praten. De test en het adviesgesprek is gratis en 
Beter Horen adviseert u in heldere taal over de mogelijkheden die er zijn. Gewoon bij u thuis, 
wanneer het u uitkomt. 

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
(niet i.c.m. andere aanbiedingen)

Beter Horen biedt leden van het Vérian Voordeel Pakket de volgende kortingen aan:
• gratis diagnose en adviesgesprek aan huis (inclusief uitgebreide hoortest)
• 10% korting op batterijen, zwemstukjes en gehoorbeschermers, zowel aan

huis als in een van de winkels van Beter Horen;
• vrijblijvend uitproberen van een hoortoestel;
• vijf jaar service en nazorg op uw hoortoestel; 
• extra voordelen bij aanschaf van Amplifon Hoorinnovaties.

Meer informatie
Wilt u meer informatie of wilt u een afspraak maken? Bel dan gratis 0800 - 0200 159 of kijk op 
www.beterhoren.nl
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Rijbewijskeuring

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. 

Uw korting
Voor abonnees van het Vérian Voordeel Pakket worden onderstaande tarieven gehanteerd:
• 75+ B/E € 45,- (normaal € 55,-)
• Medisch € 60,- (normaal € 67,50)
• C/D/E (ook voor code 95) € 60,- (normaal € 67,50)
• Taxipas € 60,- (normaal € 67,50)

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.
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