Langer zelfstandig
thuis wonen

uw langer zelfstandig thuis adviseur ·
Geeft persoonlijk advies en helpt u met al uw
vragen.
bezoek aan huis · We komen bij u langs en
bespreken wat u nodig heeft.
thuisadvies · We bieden u een advies op
maat, zodat u weet wat nodig is om nog langer
zo zelfstandig mogelijk thuis te wonen.
ondersteuning · Uw hulp aan huis regelen
wij voor u. Niet alleen het vinden van de juiste
hulp, maar ook de controle op wat er gebeurt.
We bieden assistentie bij webwinkel bestellingen.
korting · Interessante kortingen op nuttige
producten, ook op onze webwinkel artikelen.
extra · Timmerman, tuinman, klussendienst,
schoonmaak, vrijwilliger om mee te vragen naar
de dokter of ziekenhuis: we bieden een betrouwbaar en gescreend netwerk in uw regio voor
andere hulp die u nodig heeft. Wij voeren de
regie met u.

€49,50
per jaar

Activeer uw abonnement op:
www.lzt.nu
Uw Thuispas nummer:

00000

Uw Thuispas abonnement
Voor € 49,50 per jaar kunt u gebruik maken van de
voordelen van het Thuispas abonnement.
Wilt u zich aanmelden? Vul op www.lzt.nu uw gegevens
en individuele Thuispas nummer in (deze vindt u in deze
folder op de afbeelding van de pas). Of bel 088 786 00 01
om direct met een van onze medewerkers te spreken.
Na aanmelding neemt de Langer Zelfstandig Thuis
adviseur uit uw regio contact met u op voor een bezoek
bij u aan huis. In dit gesprek gaan we samen met u na
welke mogelijkheden en wensen u heeft. U krijgt aan de
hand van dit gesprek een vrijblijvend thuisadvies.

Uw thuispas voor langer
zelfstandig thuis wonen
Langer Zelfstandig Thuis is een collectief platform voor
en door leveranciers van zowel diensten als producten.
Onze regionale adviseurs maken het mogelijk om
langer zelfstandig thuis te blijven wonen.
Er zijn veel initiatieven voor het leveren van hulpmiddelen
voor senioren, gehandicapten of mensen met een
chronische beperking. Wij richten ons breder: op iedereen
die in zijn of haar woonomgeving dagelijks beperkingen
ondervindt.

Mijn moeder wilde er niet aan, maar nadat we het
thuisadvies hadden gekregen, zag ik dat ze toch blij was
dat we wat zaken geregeld hadden. We hebben niet alle
punten uit het thuisadvies opgevolgd, omdat dat nog
niet direct nodig was. Maar dat hoeft ook niet.
We mogen zelf beslissen.

Onze regionale adviseurs worden met zorg geselecteerd
op basis van hun kennis van de dienst en producten,
regelgeving, vergoedingsmogelijkheden en netwerk met
lokale en regionale leveranciers. De adviseurs begrijpen
welke behoeften er kunnen zijn en stellen effectieve
oplossingen daarbij voor. Deze oplossingen kunnen heel
mooi en uitgebreid zijn, maar vaak zijn de kosten een
belangrijk onderdeel van het voorstel.
De adviseur doet u een voorstel dat effectief is in uw
situatie. Tegen redelijke kosten.

€49,50
per jaar

Langer thuis wonen
op wat hogere leeftijd
met ondersteuning
van diensten en
hulpmiddelen door
betrouwbare
professionals

Er zijn steeds meer professionals die zich aansluiten
bij Langer Zelfstandig Thuis. Wilt u weten of we ook in
uw regio actief zijn?
Kijk op www.lzt.nu of bel ons op 088 786 00 01.
Via www.lzt.nu kunt u ook terecht op onze webwinkel
met handige producten.

Langer Zelfstandig Thuis (centraal kantoor)
Bezoekadres:
Nieuw Baarnstraat 33
3743 BN Baarn
Postadres:
Postbus 200
3740 AD Baarn
088 786 00 01
info@lzt.nu
www.lzt.nu

Uw lokale Langer Zelfstandig Thuis contactpersoon:

