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Laagste
prijsgarantie

gratis
reserveren

Breed
assortiMent

deskundig
advies

Meer dan
200.000 M2
op voorraad

Bezorging
MogeLijk

stunt
prijs

lamel parket
rustiek eiken
landhuisdelen

10 mm dik, toplaag 2,5 mm, 15 cm breed,
legklaar, in naturel geolied of wit geolied.
Normaal 37.95 Nu

25.

95

klik
klik laminaat klik laminaat
oak grey
landhuisdelen
per m2 incl. btw laminaat millennium
millennium oak white
landhuisdelen

Complete traptreden, diverse kleuren,
13 treden, incl. stootborden, anti-slip
strip, montagelijm en olie.

per m2 incl. btw

95

per m2 incl. btw

laminaat

laminaat

9 mm dik, klasse 32, met 4x v-groef,
voelbare structuur.
leverbaar in 20 kleuren.
Normaal 29.95

Diverse merken o.a.: Quickstep,
Balterio, Berryfloor, Tarkett, Krono,
Ambiant en Parador, met Fall Down
kliksysteem, klasse 32, in vele
kleuren leverbaar. Normaal 26.95

landhuisdelen xxl

extra lang

MeeneeMprijs

99

MeeneeMprijs

5. 9. 8.

MeeneeMprijs

traprenovatie
massief eiken

7 mm dik, klasse 31, v-groef,
leverbaar in 14 kleuren.

8 mm dik, 24 cm breed,
4x v-groef, klasse 32.
Normaal 26.95 Nu v.a.

6 mm dik, klasse 31,
leverbaar in 4 kleuren.

95

per m2 incl. btw

laminaat xxl
mammoet
lange landhuisdelen
12 mm dik, klasse 33

verkrijgbaar in 8 verschillende kleuren.
Normaal 33.95 Nu voor

www.adcommunicatie.nl

per m2 incl. btw

vloer het zelf helmond

gratis parkeren

95

per m2 incl. btw

stuntprijs

95

stuntprijs

excl. montage, incl. btw

MeeneeMprijs

775. 17. 15. 19.
00

per m2 incl. btw

www.vloerhetzelf.nl

engelseweg 223b, helmond tel. 0492-52 52 70

Aanbiedingen alleen geldig in filiaal Helmond. Goedkoopste van Nederland! Uit voorraad leverbaar, kijk voor de voorwaarden op www.vloerhetzelf.nl Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

95

Voorwoord
De feestdagen staan al weer
voor de deur. December is voor
velen een drukke maand, eerst
de drukte rond Sinterklaas en
daarna de gezelligheid van kerst
en nieuwjaar. Alles komt in de
kerstsfeer, kijk maar naar de
etalages, naar de reclames en
de tv niet te vergeten. Mooie
advertenties met het lekkerste
eten erop. Toch roept die
kerstdrukte hier en daar ook
spanningen op. Het huis moet
versierd worden, er moeten pakjes
gekocht worden voor het gezin, het
kerstmenu moet uitgekozen worden,
er moeten boodschappen gedaan
worden.
Desondanks moeten we in goede
harmonie deze tijd beleven en er
samen iets moois van maken.
Daarom hopen we dat we allen
ondanks de drukte even de tijd
maken om dit alles in de praktijk
om te zetten, een vriendelijk
woord, een verzoenende handdruk,
een begrijpend schouderklopje…
We wensen u allen fijne feestdagen
toe en een uitmuntend 2016.
Team Adcommunicatie, Helmond
Deze bijlage is een uitgave van
Weekkrant De Loop Helmond en verschijnt
10x per jaar in een oplage van 100.000 ex.
Ook op internet:
www.grootpeelland.nl
www.deloop.eu
Uitgever
Adcommunicatie
Tel. 0492-845350
Ad Klaasen
(06-13 82 90 17)
Steenovenweg 20
5709 HN Helmond
Advertenties
E-mail advertentie@deloop.eu
Tel. 0492-845350,
Fax 0492-555097
Christel Sanders
(06-30 07 31 81)
Eric v.d. Putten
(06-30 25 25 12)
Opmaak KlaasenVandeursen
communicatie

compactopleiding

• 30 lessen • CBR toets proefexamen
• CBR praktijk examen • RIS methode
Start nu vanaf 16,5 jaar

nu met
pechvogel
garantie

DE JUISTE WEG NAAR
JE AUTORIJBEWIJS

VOC van Oyen 0492-522994 www.rijles-voc.nl

Verhuist per

1 januari 2016

Dagcursussen en
administratie naar de
Braakse Bosdijk 4,
Helmond
Avondcursussen blijven
aan de Dijkstraat!
Kijk ook op:
www.vuhelmond.nl

Tweede Zit & Zo
Uniek in gebruikte
meubelen
Aan de Felix Timmermansstraat 50A in
Deurne is een nieuwe meubelzaak. Tweede
Zit & Zo. Deze naam geeft al aan dat het niet
zomaar een meubelzaak is. Op het moment
van het betreden van de showroom krijg je
meteen het gevoel dat je een showroom van
een meubelzaak binnen loopt met nieuwe
kwaliteitsmeubelen. Maar het zijn allemaal
“gebruikte meubels”. Eigenlijk is dat het
verkeerde woord want deze meubels zijn zo
goed als nieuw. “als je het niet zou weten dan
denk je dat ze gloednieuw zijn” aldus een verbaasde klant.

Ger Verleisdonk uit Helmond runt deze zaak,
en spreekt over een aanwinst voor Deurne.
“Kwaliteitsmeubelen van alle topmerken hebben wij in huis, of het nu gaat over klassiek,
modern, design, vintage of senioren meubelen.” En dit alles voor een zeer betaalbare prijs.
Ger vindt het belangrijk om zijn klanten te adviseren, zeker als het gaat om kwaliteitsmeubels. “Als je een dure investering doet zoals
bijvoorbeeld een auto dan kiezen veel mensen voor een jonge gebruikte auto “waar de

kop van af is”. Waarom dan niet met topmerk
meubelen?”
Vaak zijn het meubelen van nog geen jaar
oud, waarop nog amper gezeten is. Al onze
gebruikte meubelen zijn van hoge kwaliteit en
verkeren in zeer nette staat aldus Ger.
Tweede Zit & Zo doet zowel in- als verkoop
van meubelen en is gevestigd achter Schiks
Interieur specialist en vlakbij het zwembad
Zijn nieuwe showroom biedt een enorme keuze in niet alleen zitmeubelen maar ook kasten,
tafels, dressoirs, eetkamers, relaxfauteuils en
woonaccessoires van alle bekende topmerken zoals Leolux, Rolf Benz, Montel, Jori en
Ghyczy. Op de website www.tweedezitenzo.nl
vindt u een compleet overzicht voor jong en
oud van hun ruime assortiment klassieke, design, vintage en senioren meubelen.
U vindt Tweede Zit & Zo aan de Felix Timmermansstraat 50A te Deurne en is dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur en op maandag
van 12.00 tot 17.00 uur.
Tel.: 06-12655003 of 0493-382945.

Uniek in gebruikte meubelen

in- en verkoop van gebruikte kwaliteitsmeubelen voor een betaalbare prijs

Wij verkopen een ruim en breed
assortiment van 2e hands meubelen
Ook voor interieuradvies op maat

2e & 3e KeRSTDAG
GeoPenD van 12.00 - 17.00 uur
Felix Timmermansstraat 50A, 5751 LS Deurne

Tel. 06-12655003 of 0493-382945 WWW.TWeeDeziTenzo.nL

Kerst 2015

Green egg
grill & wine

Eerste & Tweede Kerstdag
Kerstbrunch
| 10.00 - 13.00 uur | € 32,50
BGE-Kerstdiner | vanaf 19.00 uur | € 42,50
DK_1299

 1925,-

Restaurant Op Suyt | Scheepsboulevard 2 | 5705 KZ Helmond | 0492 8700 55
info@opsuyt.nl | www.opsuyt.nl | Telefonisch reserveren gewenst
FB_170_DK_1299_130x90mm_Adv_Kerst_OpSuyt.indd 1
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Je krijgt de hele wereld in je klas
Volksuniversiteit Helmond geeft
Nederlandse les aan buitenlanders
Door Toon Kessels
Veel Helmonders kennen de Volksuniversiteit Helmond (VUH). Bij
deze onderwijsinstelling kun je allerlei interessante cursussen en
workshops volgen zoals talen,
kunstgeschiedenis en mindfulness.
Maar minder bekend is dat de VUH
daarnaast Nederlandse les geeft
aan buitenlanders.

Maria van Loon, voorzitter van de
VUH, vertelt: ‘Laaggeletterdheid
staat de laatste tijd erg in de belangstelling. Een voorwaarde om
mee te komen in de maatschappij is
dat je de taal beheerst. Dat geldt zowel voor Nederlanders als voor buitenlanders. De Volksuniversiteit ziet
het als haar maatschappelijke taak
hierin te voorzien.’ Al bijna tien jaar
geven drie docenten van de VUH

Nederlands aan buitenlanders. Door
de grote toestroom van Polen zijn er
voor hen aparte cursussen die door
een Poolse docent worden gegeven.
Er zijn drie niveaus: basis, basisplus en gevorderd. De laatste jaren
hebben honderden cursisten van
buitenlandse afkomst deze cyclus
doorlopen om een goede taalbeheersing te verwerven. De Volksuniversiteit is een vrijwilligersorganisatie die zonder overheidssubsidie
werkt. De docenten worden betaald
uit het lesgeld van de cursisten.
Een van de docenten is de Helmondse neerlandica Belle van Bree.
‘Het leuke van dit werk is dat je de
hele wereld voor je neus krijgt’, vertelt Belle. ‘Om te oefenen voeren
we gesprekken waarin alle onderwerpen aan bod komen, ook cultuur
en religie. Maar nooit is er sprake
van wrijving of onenigheid.’ In haar
groep ‘basis-plus’ zitten cursisten
uit Roemenië, Portugal, Polen, Kosovo, Litouwen, Costa Rica, Marokko en Spanje. Mannen en vrouwen
in leeftijd variërend van 26 tot 46
jaar.
Allemaal vinden ze Nederlands een
erg moeilijke taal, vooral de grammatica. Maar ze zijn erg gemotiveerd. Daniela uit Roemenië: ‘Nederlands is de sleutel voor mij hier.’
Ze heeft een Roemeens ingenieursdiploma en ze wil goed Nederlands

Docente Belle van Bree geeft Nederlandse les aan buitenlanders bij de Volksuniversiteit
Helmond.

leren in de hoop in haar thuisland
werk te vinden bij een Nederlands
bedrijf. Veel cursisten zijn hoogopgeleid in hun eigen land maar doen
hier laaggeschoold werk, omdat hun
diploma niet erkend wordt. Dat accepteren ze, maar het geeft hun extra motivatie om goed Nederlands
te leren. ‘Ik wil manager worden’,
zegt de Litouwse Sarune.
Een reden om voor de Volksuniversiteit te kiezen is dat de cursus betaalbaar is, vertellen veel cursisten.
‘Privé is duur’, zegt Spanjaard Paco.
Ook zijn ze erg tevreden over de
kwaliteit. Velen zijn voor werk naar
Nederland gekomen, sommigen
door de liefde. Allemaal missen ze
hun familie en ook allemaal klagen
ze over het weer. Maar bijna una-

niem prijzen ze de hartelijkheid van
de Nederlanders. De Roemeense
Alina: ‘Mensen in Nederland hebben plezier, in Roemenië hebben ze
zorgen.’ Ook de Duitse Heidi uit de
groep gevorderden prijst de levenslust van Nederlanders: ‘Duitsers zijn
vaak wat treurig. Maar Nederlanders
zijn wel erg zuinig!’
Vanaf 1 januari is het kantoor van de
Volksuniversiteit Helmond gevestigd in het gebouw van Con Brio aan
de Braakse Bosdijk 4 in Helmond.
Daar worden voortaan ook de dagcursussen gegeven. De avondcursussen blijven in het schoolgebouw
aan de Dijksestraat 142 in Helmond.
Meer informatie over de Volks
universiteit Helmond is te vinden op
www.vuhelmond.nl.

champagnespoom met een bolletje
aardbeiensorbetijs met champagne. Laat eventueel een aardbei in
de spoom drijven. Of maak een kersenspoom met een bolletje kersensorbetijs met een eetlepel Crème
de Cassis (haal je bij de slijter), aangevuld met cerise. Of perenspoom
met een bolletje perensorbetijs met
een eetlepel perenlikeur aangevuld
met Soave sec. D.O.C. (een Selection
Vinoble-wijn). Of frambozenspoom
met een bolletje frambozensorbetijs met rosé. Of mangospoom met
een bolletje mangosorbetijs met
een eetlepel Cointreau aangevuld
met sinaasappelsap. Of, ook heel
fris, meloenspoom met een bolletje
meloensorbetijs met twee eetlepels
witte port aangevuld met halfzoete
witte wijn. Maar wat je ook kiest, een

spoom brengt net dat klassieke element op de Kersttafel dat er op andere momenten i n het jaar niet is.

Tijd voor de
gedekte tafel
Een van de mooiste momenten
van het jaar is als met de Kerstdagen een gedekte tafel wordt opgetuigd. Met mooi bestek en chique
glazen, karaffen en kristallen messenleggers (als je die hebt). In de
meeste huishoudens zijn straks
wel weer diverse fraaie voorwerpen
bijeen te brengen die sfeer brengen
naast de gebruikelijke opgetuigde
kerstboom, en, vooral hier nog in
het zuiden van het land, een kerststal om dit sfeerbeeld compleet te
maken.
Naar de Kerstmarkt
De gedekte tafel, vol mooie sfeerbrengers zoals kandelaars met

mooie ranke kaarsen, is een klassieker in vele woonkamers, die uitnodigend roept naar familie en aanhang om er een gezellige middag
en avond van te maken. Met mooie
glazen voor witte en rode wijn, sherry en champagne. Een bezoek aan
een Kerstmarkt bij onze oosterburen – die zijn daar traditioneel erg
goed in – zal al snel kunnen leiden
tot het maken van de juiste keuze
naar zo’n paar mooie kristallen glazen of een karaf op tafel. Maar ook
een bezoek aan een woonwarenhuis kan tot een nieuw initiatief leiden om wat stijlvolle snuisterijen in
te slaan.
Beetje etiquetten
Kent de gedekte tafel spelregels? Ja,
een beetje wel, maar die bepaal je
meestal ook zelf voor een belangrijk
deel. Bij een chic etentje horen wel
bepaalde etiquetten zoals waar wie
gaat zitten, en of er tijd en gelegenheid is voor een toespraakje. Maar
uiteindelijk gaat het er vooral om,
gezelligheid en sfeer te creëren zodat de genodigden zich op hun gemak voelen, met vrolijke momenten en aandacht voor elkaar.
Spoom tussendoor
Met het opzetten van een gedekte
tafel kun je het beste ’s morgens

op Eerste Kerstdag beginnen. Je
hebt dan een hele middag om
nieuwe accenten te bedenken, terwijl je tussendoor al begint met de
voorbereidingen in de keuken. En
dan gaat het er natuurlijk om dat
je voor verrassingen zorgt, teneinde
alle gasten er een herinneringsvol
geslaagd gevoel aan over te laten
houden. Vergeet dan bijvoorbeeld
niet om na het hoofdgerecht een
spoom op te dienen in fonkelende
champagneglazen. Haal dan wel
sorbetijs in huis dat je voor gebruik
(5 minuten) iets laat ontdooien en
met een vork opklopt. We hebben
wat ideeen onder elkaar gezet om
in de smaak te komen. Zo maak je
champagnespoom met een bolletje
voor gebruik iets ontdooien en klop
het met een vork op. Zo maak je

Wat eten we?
Nog een goed idee? Houd dan de
tv-zender 24Kitchen in de gaten
waar een van de twee vrouwelijke
meesterkoks die ons land kent, Angélique Schmeinck, je op een idee
kan brengen voor een verrassend
drie-gangen Kerstgerecht in haar
programma ‘Impress your Friends’.
Dit kost wel wat meer voorbereiding
dan je gewend bentmaar daat krijg
je dan ook een hele avond vol voldoening en complimentjes aan terug. En mocht dat toch teveel zijn,
kies dan alleen voor bijvoorbeeld
het nagerecht.

Tegen inlevering
van deze coupon
2e persoon

GRATIS

Open Dag

wellness entree
t.w.v. € 31,50

ZOnDag 20 DeCembeR

Geldig t/m 31 jan. 2016

10.00 – 16.00 uur, locatie Half Elfje 7a te Someren

Scheepsboulevard 2 l 5705 KZ Helmond
(0492) 87 00 57 l wellnesshelmond@fitland.nl
www.wellness-helmond.nl

Wellness Helmond

Rijschool Combinatie Zuid, het (verkeers)opleidingscentrum voor:
Bromfietsrijbewijs (AM), Motor (A), Autorijbewijs (B) en Aanhangerrijbewijs (BE),
Tractorrijbewijs (T), Vakbekwaamheid, Vrachtwagen (C), aanhanger (CE), Veetransport en LZV,
Diverse nascholingen voor beroepschauffeurs / Code 95,
maar ook voor EHBO/BHV, Heftruck en VCA opleidingen met of zonder Code 95.

“Helmond Marketing
organiseert komende winter
het Winterfestijn Helmond. Dit
nieuwe winterse evenement
vindt plaats van vrijdag 11
december 2015 tot en met
zondag 3 januari 2016.”

Het festijn bestaat niet alleen
uit een Kerst & Sfeermarkt
er worden ook tal van andere
activiteiten
georganiseerd.
Naast de markt kan er heerlijk
worden geschaatst, zoeft jong
en oud van de ijsglijbaan,
kan er gegeten en gedronken
worden in het restaurant en
het café en vinden er tal van
leuke optredens voor jong en
oud plaats op het centrale
plein. Uiteraard ontbreekt de
Kerstman met z’n elfjes niet
en is de grote kerstboom de
blikvanger van het festijn.

Op het Havenpark verrijst
gedurende deze periode een
prachtig winterdorp voorzien
van een centrale boulevard.
Aan deze centrale laan
liggen kerstchaletjes, een
ijsbaan, een ijsglijbaan, een
evenemententerrein en enkele
tenten voor binnen festiviteiten.
Een echt winterbeleving voor Vrijwilligers
jong en oud.
Om dit nieuwe evenement in
goede banen te leiden zijn er
Kerst & Sfeermarkt
talloze handjes nodig die graag
Onderdeel van het evenement ondersteunen en aanpakken.
is de Kerst & Sfeermarkt. Deze Bent u of kent u iemand die de
markt bestaat uit 25 prachtige handen graag uit de mouwen
houten chaletjes waarvan steekt en het ontzettend leuk
er zeven of acht bestemd vindt een steentje bij te dragen
zijn voor horeca en 17 tot 18 aan het Winterfestijn Helmond?
voor detailhandel. De Kerst Neem dan snel een kijkje op
& Sfeermarkt zal dagelijks www.winterfstijnhelmond.
geopend zijn van 12.00 tot nl of stuur een mailtje naar
21.00 uur (met uitzondering van info@winterfestijnhelmond.
eerste Kerstdag). De chaletjes nl! Samen maken we er een
zijn te huur in periodes van een prachtig Winterfestijn van!
week. Mocht u geïnteresseerd
zijn in een chaletje stuur
dan een mailtje naar info@
winterfestijnhelmond.nl
U krijgt van ons alle benodigde
informatie toegestuurd.

T-rijbewijs en Code 95:
bekende onderwerpen
voor u?
Waarom is het T-rijbewijs ingevoerd?
De belangrijkste reden voor de invoering van het T-rijbewijs is het
verbeteren van de verkeersveiligheid. De invoering moet de rijvaardigheid van de bestuurders van
Landbouw- of bosbouwtrekkers
(LBT’s) en motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS’en) verbeteren.
Voor alle andere gemotoriseerde
voertuigen (van scooters tot vrachtwagens) is al een rijbewijs nodig, en
vanaf 1 juli 2015 dus ook voor de
LBT’s en MMBS’en. Nederland is
één van de laatste landen in Europa
waar het T-rijbewijs wordt ingevoerd.
Heb je een geldig autorijbewijs met
afgiftedatum van voor 1 juli 2015 en
ben je minimaal 18 jaar? Dan krijg je
tussen 1 juli 2015 en 1 juli 2025 het
T-rijbewijs automatisch bijgeschreven bij de eerstvolgende vernieuwing van je rijbewijs. Het eerder omwisselen is alleen noodzakelijk als je
in het buitenland op een tractor wilt
rijden.

Heb je een trekkercertificaat, maar
geen B-rijbewijs.
Dan kun je tot 1 juli 2016 het trekkercertificaat omwisselen voor een
T-rijbewijs.
Vanaf 1 juli 2016 is het trekkercertificaat niet meer geldig en kan het
niet meer worden omgewisseld voor
een T-rijbewijs. Je zal dan examen
moeten doen om het T-rijbewijs te
halen.
Heb je een vrachtautorijbewijs.
Als je op 1 juli 2015 een vrachtautorijbewijs bezit, mag je hiermee in
de periode tussen 1 juli 2015 en de
datum waarop je rijbewijs verloopt,
een LBT en MMBS besturen. Bij de
eerstvolgende vernieuwing van het
vrachtautorijbewijs ná 1 juli 2015
wordt de categorie T automatisch
bijgeschreven. Haal je na 1 juli 2015
je vrachtautorijbewijs, dan wordt de
categorie T meteen bijgeschreven.
Heb je een vrachtautorijbewijs.
Verplichte nascholing vakbekwaamheid, Code 95 voor beroeps-

chauffeurs. De verplichte nascholing komt voort uit Europese wetgeving en geldt voor alle beroepschauffeurs.
In 2009 is deze in werking getreden
voor chauffeurs goederenvervoer.
Chauffeurs in het beroepsgoederenvervoer, die hun rijbewijs met
basiskwalificatie (Code 95) hebben
behaald na 9 september 2009 hebben vijf jaar om hun Code 95 te vernieuwen.
Chauffeurs in het beroepsgoederenvervoer die hun rijbewijs hebben
gehaald voor 9 september 2009,
hebben zeven jaar om hun code 95
te behalen. Op hun overzicht van
‘MijnCBR’ staat bij trainingen die
langer dan vijf jaar geleden zijn gevolgd wel dat ‘de geldigheidsduur is
verlopen’, maar voor hen geldt wat
daarna volgt: ‘tenzij u vrijstelling
voor de basiskwalificatie heeft’.
Beroepsgoederenchauffeurs die geboren zijn voor 1 juli 1955 moeten
ook voor 9 september 2016 Code 95
op het rijbewijs hebben staan.

Schrijvershoeve

de koper heeft het
voor het zeggen

Brandevoort: In Stepekolk, deelgebied van Brandevoort Helmond, is
in oktober gestart met de verkoop
van het project Schrijvershoeve.
‘Schrijf je eigen woonverhaal’, zo
kopt de website van deze splinternieuwe woningen geheel in stijl.
Promotiemateriaal in de vorm van
filmpjes en een passend logo ondersteunt deze insteek.
Schrijvershoeve: je huis op maat
Drie blokken van acht woningen vormen samen Schrijvershoeve. Scala
Architecten tekende voor het ontwerp van de 24 woningen. In grote
lijnen zijn er vijf types, op detailniveau is er veel verschil. Iedere woning is daardoor uniek. Denk daarbij
niet alleen aan grootte, inhoud en
indeling maar bijvoorbeeld ook aan
metselwerk en betimmering. Elke
woning heeft een tuin op het zuiden. Ook aan ruimte voor de auto
is gedacht. Bij een aantal woningen
is het mogelijk om de auto op het
eigen perceel te parkeren, anderen
hebben een eigen parkeerplaats
in de privé parkeerhof. De woningen zijn in de basis al extra luxe
afgewerkt en uitgevoerd. Zo zijn de
woningen standaard voorzien van
een uitbouw wat voor extra licht en
woongenot zorgt. Daarnaast is op

Persoonlijke werkwijze: duidelijkheid vooraf!
Ontwikkelingscombinatie HurksAdriaans, die deze woningen ontwikkelt en realiseert, stelt dat overleg met de klant een van de grootste
pluspunten is. Er is veel mogelijk in
overleg met Hurks-Adriaans, waardoor de woningen een nog grotere
mate van individualiteit kunnen krijgen. De klant zit met de verkoopadviseur van Hurks-Adriaans aan tafel,
nog voordat de contracten getekend
worden. Samen met deze adviseur
worden specifieke wensen compleet
in kaart gebracht en berekend. Het
aanpassen van de indeling is in het
beginstadium van het traject zelfs
nog zonder meerkosten te realiseren. Door deze unieke aanpak weten
de kopers exact waar zij financieel
aan toe zijn, nog voor het tekenen
van de voorlopige koopovereenkomst.

waarna de koper naar hartenlust
aan de slag kan. Bij de luxe basisversie wordt de woning opgeleverd
met een keuken, hoogwaardig en
modern sanitair en tegelwerk. Ook
dat is volledig naar eigen wens in te
vullen. Ten slotte het paradepaardje
van Hurks-Adriaans: de instapklare
woning. Naar wens en smaak van
de koper kan de woning compleet
worden opgeleverd. Denk daarbij
niet alleen aan de keuken, tegels
en sanitair maar ook aan zaken als
wand- en vloerafwerking, tuinverharding, erfafscheiding etc. Door gebruik van de nieuwste inzichten op
het gebied van isolatie en bouw is
de koper gegarandeerd van een huis
met een groen energielabel, wat
resulteert in lage energiekosten en
hoog wooncomfort. Schrijvershoeve
wordt gebouwd onder de Woningborg Garantie en Garantieregeling
2010. Voor de 8 woningen van de 1e
fase Schrijvershoeve is momenteel
veel interesse. Naar verwachting zal
in het voorjaar gestart kunnen worden met de bouw.

Instapklaar
De koper kan eveneens kiezen voor
diverse vormen van oplevering: casco, luxe basis en instapklaar. Bij casco wordt de woning ‘kaal’ opgeleverd

Bezoek de website van Schrijvershoeve voor meer informatie.
www.schrijvershoeve.nl Informatie
over de wijk Brandevoort op:
www.brandevoort.nl

zolder al een groot dakraam voorzien en is ook aan de buitenkraan
gedacht.

Wanneer alle nascholing is gevolgd,
dan wordt er door CBR/CCV een
‘verklaring van nascholing’ afgegeven aan de RDW. Op basis van deze
verklaring geeft het gemeentehuis
een Code 95 af op het rijbewijs.
Geldigheidsduur Code 95 uren
Onder chauffeurs is verwarring ontstaan over de geldigheidsduur van
de Code 95 trainingen.
Op de overzichten die via ‘MijnCBR’
op te vragen zijn, staat bij een training die langer dan vijf jaar geleden
is gevolgd de toelichting dat de
geldigheidsduur is verlopen, maar
vlak daarachter staat een zin waaruit blijkt dat de uren nog wel mogen
meetellen in de lopende periode
vanwege een vrijstelling voor basiskwalificatie.

Interesse en vragen over het
T-rijbewijs, Code 95 of
andere (rij)opleidingen?
Rijschool Combinatie Zuid kan je
hierin wellicht verder helpen.
Bezoek bijvoorbeeld de Open
Dag op zondag 20 december
2015 van 10.00 – 16.00 uur,
locatie Half Elfje 7a te Someren
of mail uw vraag naar info@
rijschoolcombinatiezuid.nl
Rijschool Combinatie Zuid, het
(verkeers)opleidingscentrum voor:
Bromfietsrijbewijs (AM), Motor (A),
Autorijbewijs (B) en Aanhangerrijbewijs (BE), Tractorrijbewijs (T),
Vakbekwaamheid, vrachtwagen (C),
aanhanger (CE), Veetransport en
LZV, Diverse nascholingen voor beroepschauffeurs / Code 95,
maar ook voor EHBO/BHV, Heftruck en VCA opleidingen met of
zonder Code 95.
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Wilt u overstappen?
Deze bijlage bevat informatie van het
Ministerie van Volksgezondheid
Welzijn en Sport, handig om te gebruiken
voor een verantwoorde overstap naar een
andere zorgverzekeraar.

Zorg voor
iedereen
Edith Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Er zijn veel landen in de wereld waar mensen met een laag inkomen slechtere zorg krijgen dan
mensen met een hoog inkomen. Er zijn landen om ons heen waar mensen hun huis moeten verkopen als ze een ziekte krijgen waarvoor een dure behandeling nodig is.
Daarom ben ik trots op Nederland, waar het in de zorg niet uitmaakt of je arm bent of rijk, jong of oud.
Als je ziek wordt, zit je naast elkaar in de wachtkamer bij de huisarts of lig je naast elkaar in het ziekenhuis. En het verschil tussen iemand die kerngezond is en helemaal geen gebruik maakt van de zorg en
iemand met een heel dure ziekte is maximaal 385 euro – het eigen risico.
Ik ben er trots op dat wij allemaal samen betalen voor de gezondheidszorg. We hebben een eerlijk
systeem. Als je het vergelijkt met tien jaar geleden, zie je dat mensen met hogere inkomens nu enkele
tientjes meer betalen voor hun ziektekostenpremie, terwijl mensen met de laagste inkomens – dankzij
de zorgtoeslag – juist minder geld voor de zorg betalen.
En ook al is klagen over de gezondheidszorg even populair als klagen over het weer – de kwaliteit van
onze gezondheidszorg verbetert jaar op jaar. Ik ben trots op die meer dan 1 miljoen zorgmedewerkers:
verpleegkundigen, artsen, therapeuten, kraamverzorgers, apothekers die zich daar elke dag voor inzetten.
Mensen leven steeds langer dankzij goede zorg. Ziektes waar we vroeger aan dood gingen, daar worden
we nu oud mee. Denk maar aan diabetes en hart- en vaatziekten. Ook mensen met kanker overleven
langer, dankzij goede behandelingen. Vrouwen met borstkanker bijvoorbeeld. Acht op de tien vrouwen
die te horen krijgen dat ze borstkanker hebben, is tien jaar na de diagnose nog in leven. In de jaren
negentig gold dat maar voor zes op de tien vrouwen. Wetenschappers ontdekken steeds nieuwe behandelingen en medicijnen die de kwaliteit van leven van heel veel mensen kunnen verbeteren. De zorg kan
steeds meer.
Maar de zorg is niet perfect. Het aantal medische missers in ziekenhuizen is enorm gedaald, maar fouten komen nog steeds voor. En de zorg kan niet alles. Nog steeds gaan jonge mensen dood aan ernstige
ziektes die niet behandeld kunnen worden. Dan staan we ondanks al onze kennis gewoon machteloos.
Daarom vind ik het zo belangrijk dat we werk blijven maken van betere zorg. Natuurlijk kost dat ook
enorm veel geld. Geld dat we samen moeten opbrengen via de ziektekostenpremie. Mijn missie is daarom: betere zorg voor minder geld! Zodat de ziektekostenpremie niet onnodig hoger wordt en de zorg voor
iedereen betaalbaar blijft.
Dat is niet gemakkelijk. Dat moeten we samen doen. De overheid, de zorgverzekeraars, de artsen en
andere zorgverleners. We moeten het anders organiseren. We doen veel dingen in dure ziekenhuizen, die
we net zo goed of zelfs beter dichtbij huis kunnen doen. We kunnen in de zorg veel meer gebruik maken
van nieuwe, slimme technologie. Maar als we de zorg beter en goedkoper willen maken, hebben we u
ook heel hard nodig. U kunt hierbij helpen!
Allereerst: probeer gezond te leven. Dat is tegenwoordig steeds makkelijker. Er zijn apps waarmee je je
stappen kunt tellen, die je begeleiden als je wilt gaan hardlopen, of waarmee je kunt bijhouden of je
niet te veel eet. Ga alleen naar de dokter als het echt nodig is. U kunt bijvoorbeeld kijken op thuisarts.nl

wanneer u niet zeker weet of een bezoek aan de huisarts nodig is. Vraag uw huisarts eens om een consult
via internet. En als u toch naar het ziekenhuis moet, dan heeft u het recht om mee te beslissen over uw
behandeling. Probeer samen met de dokter zo goed mogelijk te kijken welke behandeling nu echt nuttig
voor u is. Bespreek samen welk resultaat u kunt verwachten en of u de bijwerkingen die erbij komen kijken, wel wilt accepteren. Dat is voor elke patiënt anders. Een moeder met jonge kinderen zal er heel veel
voor overhebben om een half jaar langer te leven; ook als medicijnen zulke zware bijwerkingen hebben
dat ze alleen maar ziek in bed kan liggen. Iemand op hoge leeftijd denkt daar misschien wel heel anders
over. U heeft er recht op om hierover heel goede informatie te krijgen, dus vraag erom.
Zo kunnen we samen zorgen dat we de euro’s in de zorg alleen uitgeven aan zorg waar mensen echt
wat aan hebben. Zo houden we het goed en betaalbaar. Voor onszelf, maar ook voor onze kinderen en
kleinkinderen.
Edith Schippers

Uw zorg verzekering
Wist u dat de zorgverzekering verplicht is? Wist u dat u altijd geaccepteerd moet worden voor een basisverzekering?
Wist u dat een zorgverzekeraar een zorgplicht heeft om u
de zorg uit de basisverzekering te geven die u nodig heeft?
Wist u dat u uw basisverzekering bij de ene verzekeraar
kunt hebben en uw aanvullende verzekering bij de andere?
Wist u dat uw polis elk jaar anders kan zijn terwijl u zelf
niets verandert?
De meeste mensen weten dat het in Nederland verplicht is om
een zorgverzekering te hebben. En bijna iedereen merkt tegen
het einde van het jaar dat er op dat onderwerp wat te kiezen
valt. Zorgverzekeraars en vergelijkingssites informeren u over
premies en polissen voor het komende jaar. Dat is het moment
om kritisch te kijken of u de polis heeft die het beste bij u past.

Maar wat zijn nu eigenlijk uw rechten
en plichten? Waar moet u op letten?
Waarom?
Verplichte zorgverzekering
Iedereen die in Nederland woont of werkt moet een zorgverzekering hebben. Hiervoor sluit u een basisverzekering af. De
minister stelt het verzekerde pakket vast. Iedereen heeft recht
op dezelfde zorg. De basisverzekering dekt de kosten voor de
zorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis, psychiater of apotheek. Het Nederlandse basispakket is heel uitgebreid. Er zitten
ook dingen in het pakket die u misschien zelf niet nodig heeft
maar anderen wel. Zo betaalt iedereen bijvoorbeeld mee aan
de kraamzorg voor jonge moeders. Of aan de kosten van specialistische zorg die bijvoorbeeld oudere mensen vaker nodig
hebben. Alle verzekerden betalen samen de totale kosten van
alle zorg.
Acceptatie- en zorgplicht
U bent vrij om te kiezen bij welke zorgverzekeraar u uw zorgverzekering afsluit. Een zorgverzekeraar mag u niet weigeren voor
de basisverzekering, wat uw leeftijd of gezondheidssituatie ook
is. Dat heet acceptatieplicht. Verzekeraars mogen ouderen of
zieken ook geen hogere premie vragen voor de basisverzekering.
Zo is de zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar.
Naast deze acceptatieplicht geldt voor een zorgverzekeraar de
zorgplicht. Uw verzekeraar is verplicht u te helpen bij het vinden
van de juiste zorg. En dat u deze op tijd krijgt en op een redelijke
afstand bij u vandaan.

Tot zover uw rechten en
zekerheid. Wat moet u zelf doen?
Ten eerste: hoe zit het nu met de kosten?
Premie basisverzekering
Voor de zorg uit het basispakket betaalt u een vast bedrag, direct
aan uw zorgverzekeraar. Dit heet de nominale premie. Uw zorgverzekeraar stelt de hoogte van deze premie vast. Uw werkgever
of uitkeringsinstantie betaalt ook een deel voor uw zorg. Dit deel
is afhankelijk van uw inkomen.
Eigen risico
Voor de basisverzekering geldt voor iedereen een verplicht eigen
risico. De minister van VWS stelt de hoogte vast. In 2016 is dit
€ 385. Dit betekent dat u de eerste € 385 aan zorgkosten die u
maakt, zelf moet betalen. Het verplicht eigen risico geldt niet voor
de huisarts, de huisartsenpost, verloskundige zorg, wijkverpleging
en kraamzorg, wel voor alle andere zorg zoals ziekenhuiszorg. U
kunt het verplicht eigen risico vrijwillig verhogen met € 100, € 200,
€ 300, € 400 of € 500. De zorgverzekeraar geeft dan een korting op
de maandelijkse premie voor de basisverzekering. Het verplicht
eigen risico geldt alleen voor mensen van 18 jaar en ouder.
Tip
Voor veel mensen die zorgkosten maken is het verplicht eigen risico
een groot bedrag om in één keer te betalen. Bij veel zorgverzekeraars
kunt u het verplicht eigen risico in termijnen betalen. Vraag hiernaar
bij uw zorgverzekeraar.
Let op: De huisarts valt niet onder het eigen risico maar vervolgonderzoek wel. Denk bijvoorbeeld aan bloed prikken of
zorg in het ziekenhuis.
Tip
Let goed op bij het verhogen van uw vrijwillig eigen risico. Kiest u
bijvoorbeeld voor het maximale vrijwillig eigen risico (€ 500) dan
kan het zijn dat u € 885 zelf moet betalen als u bijvoorbeeld naar het
ziekenhuis moet voor een behandeling.
Zorgtoeslag
Als u een laag inkomen heeft kunt u zorgtoeslag krijgen om de
premie en het verplicht eigen risico te betalen. Hoeveel zorg-

toeslag u kunt krijgen, hangt af van onder andere uw inkomen
en uw leefsituatie. Hoe lager het inkomen, hoe hoger de zorgtoeslag. Uw zorgtoeslag wordt elk jaar opnieuw beoordeeld.
Ga er niet van uit dat u volgend jaar net zo veel zorgtoeslag
krijgt als dit jaar. De Belastingdienst betaalt de zorgtoeslag uit.
Zie www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/ om uw zorgtoeslag te berekenen.
Tip
Jongeren vanaf 18 jaar hebben een zelfstandig recht op zorgtoeslag.
Het inkomen van de ouders telt dus niet mee.
Rekenvoorbeeld
In 2015 kostte bijvoorbeeld de goedkoopste restitutiepolis
€1080 per jaar. Gemiddeld betaalden mensen € 240 per jaar aan
eigen risico. Mensen met een minimuminkomen kregen € 942 aan
zorgtoeslag, dus betaalden € 31 per maand zelf aan zorg. Zo houden we een goede zorgverzekering in Nederland voor iedereen
toegankelijk.
Eigen bijdrage
Voor sommige zorg uit de basisverzekering moet u een eigen bijdrage betalen. De overheid bepaalt voor welke zorg dit geldt. En
hoe hoog die bijdrage is. De eigen bijdrage is voor iedereen hetzelfde. De eigen bijdrage geldt bijvoorbeeld voor orthopedische
schoenen. De eigen bijdrage in dit voorbeeld is van toepassing
omdat iedereen, gezond of ongezond, schoenen moet kopen.
Onder de 18 jaar gratis. En dan?
Ook kinderen zijn verplicht om een zorgverzekering te hebben. U
schrijft uw kind daarom binnen 4 maanden na de geboorte in bij
een zorgverzekeraar. Voor de basisverzekering van kinderen onder
de 18 jaar betaalt u geen premie en geldt geen eigen risico. Vanaf
de maand waarin uw kind 18 wordt moet premie worden betaald,
geldt het eigen risico en kan uw kind zorgtoeslag aanvragen.

Ten tweede: wat krijgt u daar dan voor?
Basisverzekering: natura- of restitutiepolis
Met een zorgverzekering bent u verzekerd van goede zorg. Uw
rechten staan in de verzekeringspolis. U kiest zelf de polis die bij u
past. Zorgverzekeraars bieden vaak verschillende polissen aan. De
juiste keuze vraagt daarom wat onderzoek door u. Het grootste

verschil in de manier van verzekeren zit in het soort polis dat u
kiest: een ‘restitutiepolis’ of een ‘naturapolis’.
De basisverzekering via een restitutiepolis
U kunt kiezen voor een restitutiepolis. Hierbij regelt u zelf uw zorg
en kiest u zelf uw zorgverlener (bijvoorbeeld de dokter of psychiater). U heeft daarbij recht op vergoeding van de zorgkosten (restitutie). Vaak stuurt uw zorgverlener de rekening direct naar uw
verzekeraar. Soms betaalt u de kosten eerst zelf en vergoedt de
verzekeraar u daarna.
De basisverzekering via een naturapolis
U kunt ook kiezen voor een polis waarbij uw zorgverzekeraar contracten afsluit met zorgverleners. De verzekeraar maakt zo vooraf
afspraken over de prijs en kwaliteit van zorg. Dit heet gecontracteerde zorg. Een naturapolis geeft recht op de zorg als zodanig
(natura).
Zorgverzekeraars bieden u beide vormen van polissen aan. Maar
ook combinaties van de natura- of restitutiepolis. Zo zijn er polissen waarbij zorgverleners gecontracteerd zijn en u moet bijbetalen voor niet-gecontracteerde zorgverleners.
Zorgverzekeraars kunnen contracten sluiten met alle zorgverleners. Soms sluit de zorgverzekeraar bepaalde zorgverleners uit
omdat deze zorgverleners volgens de verzekeraar een bepaalde
complexe operatie te weinig uitvoeren. Een zorgverzekeraar kan
ook een zorgverlener uitsluiten omdat hij erg duur is in verhouding tot andere zorgverleners.
Wilt u toch worden geholpen door een zorgverlener die buiten
het contract valt? Dat kan, maar de zorgverzekeraar hoeft dan niet
de totale rekening te vergoeden. Hoe hoog de vergoeding dan is
staat in uw polis en op de website van de verzekeraar.
Tip:
Als u wilt weten bij welke zorgverlener u voor een bepaalde aandoening precies terecht kunt, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. De verzekeraar kan u ook adviseren over de kwaliteit
van de zorgverlener. Hij kan u ook vertellen of er wachtlijsten zijn
en waar u het snelste geholpen kunt worden. Ook is het goed om
vooraf bij uw zorgverzekeraar te checken of hij een contract heeft
met uw zorgverlener. Zo weet u vooraf al of de zorg volledig wordt
vergoed.

COMPLETE
LUXE WONINGEN
VANAF
€ 215.000,-

Je huis op maat? dat kan! VERKOOP is GESTART!
•
•
•
•

Diversiteit aan woningtypen
Geheel naar eigen wens
Uniek klantproces; duidelijkheid vooraf
Mogelijkheid voor instapklare woning

• Centraal gelegen en aan het groen in
het prachtige Brandevoort, Helmond
• Persoonlijke begeleiding
• Eigen parkeerplaats

Adriaan van den Heuvel
makelaars en adviseurs
T (0492) 661 884
Hoofdstraat 155 Helmond
info@heuvel.nl

www.schrijvershoeve.nl

ERA vb&t Makelaars
T 088 545 4645
Paterslaan 34 Helmond
nieuwbouw@eravbtmakelaars.nl

facebook.com/schrijvershoeve

De chiropractoren werkzaam bij IQ Wellness zijn opgeleid in de
Verenigde Staten, waar het begrip ‘chiropractie’ veel breder bekend is
en waar chiropractoren als artsen worden opgeleid. In de VS is een
chiropractor dus tevens een bevoegd huisarts.

Maak kennis met Chiropractie:

De Nederlandse huisarts is over het algemeen minder
bekend met chiropractie. Hoewel een huisarts altijd
de be
best mogelijke behandeling voor zijn patiënten
voor ogen heeft, komt het helaas regelmatig
voor dat chiropractie hierbij niet aan bod
komt. Met regelmaat worden patiënten
hierdoor slachtoﬀer van het bekende
‘van het kastje naar de muur’ concept.
Herhaaldelijke therapiën en bezoeken
aan de huisarts m
met tijdelijk of zelfs
geen afnemen van klachten is het resultaat van het niet willen doorbreken van
de vicieuze cirkel door zorgprofessionals.

Het zenuwstelsel is immers verbonden
met uw hele lichaam. Na het stellen
van de diagnose behandelt de
chiropractor niet uw klacht, maar
de oorzaak van uw pijn/complicatie
Door druk uit te oefenen met handen en vin
vingers op de wervels ko-

Alles al
geprobeerd?

Kies voor een veilige en medicijnvrije oplossing
die bijdraagt aan een betere gezondheid en een
grotere kwaliteit van leven. U heeft geen verwijzing
van de huisarts nodig en bij een aanvullende verzekeringen valt de vergoeding onder alternatieve geneeskunde.

Venray
Langstraat 106
0478 568 833

En hedendaagse en veel gebruikte gezondheidsmethode.
Wanneer uw wervelkolom niet in de juiste
positie staat, wordt de communicatie tussen
de zenuw en de hersenen gehinderd. Dit kan
als gevolg hebben dat u klachten krijgt of
pijn ervaart, zoals rugpijn, of nekklachten,
maar ook hoo
hoofdpijn of slaapproblemen.

Helmond
Cortenbachstraat 130
0492 477 911

men deze uiteindelijk (terug) op de
juiste plek. De zenuwen kunnen hierdoor weer beter hun werk doen en
uw klachten nemen af. Soms komt er
bij het corrigeren van de wervels een
‘krakend’ geluid vrij. In tegenstelling tot
wat velen denken is dit ‘kraken’ absoluut niet
pijnlijk, wat u hoort is de lucht die ontsnapt bij
de verplaatsing van de wervels.

Maasbree
Hagelkruisweg 2
077 466 2482

www.iqwellness.nl
info@iqwellness.nl

Collectieve verzekering
De basisverzekering sluit u zelf af. Maar u kunt zich ook aansluiten bij een collectief. Dat is dezelfde basisverzekering voor
een groep mensen. Zo maken werkgevers, vakbonden, ouderenorganisaties of patiëntenverenigingen speciale afspraken
met zorgverzekeraars. Ook veel gemeenten bieden collectieve
zorgverzekeringen aan. Deze zijn bedoeld voor mensen met
een laag inkomen, die veel kosten maken voor hun zorg. Kijk op
de website gezondverzekerd.nl om te zien wat uw gemeente
aanbiedt. Met deze website kunt u een vergelijking maken met
andere zorgverzekeringen.
Uw werkgever of patiëntenorganisatie kan met de zorgverzekeraar specifieke afspraken maken over zorg die vanuit het collectief vaker wordt gebruikt. Zo maken werkgevers en zorgverzekeraars afspraken over bijvoorbeeld speciale tiltrainingen om
rugklachten te voorkomen.
U kiest
U kiest zelf wat uw voorkeur heeft qua (betalings)gemak, kosten en uw keuze voor een zorgverlener.
Let op: u krijgt ieder jaar een nieuwe polis met mogelijk nieuwe voorwaarden of gecontracteerde zorgverleners. Controleer
daarom elk jaar of de polis nog aansluit bij uw wensen en situatie. Misschien is uw gezondheid veranderd. Of de samenstelling van uw huishouden. Of uw besteedbare inkomen.
Tip
Neem uw zorgverzekering onder de loep. Verdiep u in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering. Ook als u van plan
bent uw oude polis aan te houden. De afspraken tussen zorgverzekeraars en zorgverleners kunnen elk jaar veranderen. Niet
alleen de prijs telt. Ook zaken als serviceverlening, duidelijke declaratieoverzichten, of wachtlijstbemiddeling. Misschien heeft
u voorkeur voor een bepaalde zorgverlener. Voorkom verrassingen achteraf. Kies de polis en de zorgverzekeraar die bij u
passen.
tandartsverzekering pas na een half jaar vergoed. Niet meteen op
de eerste dag van uw verzekering. Informeer bij uw zorgverzekeraar naar de voorwaarden.

Ook de zorgverzekeraars zien in dat het overstappen best ingewikkeld is door alle keuzes en varianten. Zij willen u daar graag bij
helpen.

U hoeft uw basisverzekering en uw eventuele aanvullende verzekering niet bij dezelfde verzekeraar af te sluiten. Voor een ‘losse’
aanvullende verzekering kunnen wel bijzondere voorwaarden gelden. Zo kan de premie hoger zijn.

Overstapservice
Zorgverzekeraars bieden een overstapservice aan. Uw nieuwe
zorgverzekeraar zegt dan uw huidige polis voor u op als u uiterlijk
31 december een nieuwe zorgverzekering afsluit.

Aanvullende zorgverzekering
U kunt uw verplichte basisverzekering uitbreiden met een vrijwillige aanvullende verzekering. Een aanvullende zorgverzekering dekt
zorgkosten die niet in het basispakket zitten. Bijvoorbeeld voor de
tandarts, fysiotherapie of voor alternatieve geneeswijzen.

Overstappen
In november ontvangt u van uw zorgverzekeraar het nieuwe polisaanbod voor 2016. Als u niets doet dan accepteert u automatisch de nieuwe voorwaarden en de premie.
U kunt overstappen door te kiezen voor een andere zorgverzekering bij dezelfde verzekeraar (bijvoorbeeld een restitutieverzekering in plaats van een naturaverzekering). Of u kunt overstappen
naar een verzekering bij een andere zorgverzekeraar.

Overnemen van machtigingen
Kreeg u een machtiging voor bijvoorbeeld fysiotherapie of ziekenvervoer van uw oude verzekeraar? Uw nieuwe verzekeraar neemt
die lopende machtiging dan over.

Verzekeraars passen tegenwoordig bijna geen medische selectie
meer toe voor een aanvullende verzekering. In 2015 hanteerden
zorgverzekeraars nog maar bij 5% van de aanvullende verzekeringen een acceptatiebeleid. Bij losse verzekeringen voor de mondzorg was dit in 2012 nog in 50% van de polissen; in 2015 bij 24%.
Wel kan de zorgverzekeraar een wachttijd hanteren. Tijdens deze
wachttijd bent u wel verzekerd, maar krijgt u bepaalde kosten
(nog) niet vergoed. U krijgt bijvoorbeeld een nieuwe kroon uit de

Let op: bij een eventuele overstap, moet u uw oude zorgverzekering vóór 1 januari 2016 opzeggen.
U bent daarna verplicht om vóór 1 februari 2016 uw nieuwe
zorgverzekering af te sluiten. U bent dan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016 verzekerd. Veel zorgverzekeraars zeggen voor u uw oude verzekering op als u voor
1 januari bij hen een nieuwe afsluit.
Wat doet de zorgverzekeraar bij overstappen

Wat doet de zorgverzekeraar
Ieder jaar vóór 19 november maken de zorgverzekeraars op hun
website per polis de polisvoorwaarden bekend. Daarin geven ze
aan wat de overheid heeft veranderd aan het basispakket en het
verplicht eigen risico. Daarnaast geeft de zorgverzekeraar u een
overzicht van de zorgverleners waarmee hij een contract heeft
afgesloten en wat u moet betalen als u naar een zorgverlener wil
waarmee deze verzekeraar geen contract heeft. De zorgverzekeraars hebben in hun gezamenlijk actieplan beloofd dat zij in een
bijsluiter bij uw polis de bijzondere of afwijkende voorwaarden
zullen benadrukken.

Aan de slag: u bent aan zet!
Wilt u niet blindelings kiezen voor de nieuwe polis en het nieuwe premie-aanbod dat uw huidige verzekeraar u toestuurt? Sta dan even stil bij de volgende punten:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

Wat denkt u het komende jaar aan zorg nodig te hebben?
Kijk of deze zorg al gedekt wordt door uw basisverzekering.
Controleer of uw verzekeraar contracten heeft met de zorgverleners die u het liefste heeft.
Bedenk of u het eigen risico van € 385 wilt verhogen. Dat kan met maximaal € 500.
Als u naast het verplicht eigen risico ook een vrijwillig eigen risico kiest, krijgt u korting op
de premie voor uw basisverzekering.
Verwacht u meer zorg te gaan gebruiken dan wat er in de basisverzekering zit,
bijvoorbeeld fysiotherapie of een bril? Bedenk dan of u deze zorg zelf kunt betalen of dat
u zich hiervoor aanvullend verzekert.
Nu kunt u de verschillende zorgverzekeraars gaan vergelijken en hun keuze aan
verzekeringen. En bekijk of er voor u een passende collectieve verzekering is,
bijvoorbeeld via uw werkgever of gemeente.
Voor de vergelijking van verschillende polissen kunt u gebruik maken van vergelijkingssites.
U kunt het best een paar verschillende sites bekijken. Sommige sites bieden kortingen en
andere niet.
Zeg uw huidige verzekering uiterlijk 31 december op en sluit dan uiterlijk 1 februari 2016
uw nieuwe verzekering af.

Ook afspraken met uw oude verzekeraar over een pgb neemt uw
nieuwe verzekeraar over.
Websites
Op hun websites vermelden zorgverzekeraars welke polissen ze
aanbieden en waarin die polissen van elkaar verschillen.
Ook vermelden zij bij welke zorgverleners u terecht kunt en wat
de (financiële) gevolgen zijn als u naar een niet-gecontracteerde
zorgverlener gaat.
Afwijkende polisvoorwaarden staan in een aparte bijsluiter bij de
polis.

Tip: Voor een uitgewerkt stappenplan kijkt u op
www.consuwijzer.nl/zorg/zorgverzekeringen/zorgverzekering-vergelijken
Meer informatie
Wilt u meer weten, bijvoorbeeld: Wat zit er in het basispakket? Voor welke zorg betaal ik geen verplicht eigen risico? Waar vraag ik zorgtoeslag aan? Kijk dan op www.rijksoverheid.nl
Hieronder vindt u andere sites met informatie over zorg en zorgverzekeringen:
www.zorgverzekeraars.nl
informatie over de zorgverzekering én over de rol en verantwoordelijkheden van de zorgverzekeraars
www.npcf.nl/themas/zorgverzekering-kiezen
informatie van de patiëntenfederatie NPCF over de zorgverzekering en overstappen
www.iederin.nl netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte
www.consumentenbond.nl/zorgvergelijker vergelijkingssite van de Consumentenbond
www.nza.nl
organisatie die tarieven in de zorg vaststelt en toezicht houdt op zorgaanbieders en zorgverzekeraars
www.zorgkaartnederland.nl
beoordeling van zorgverleners (artsen en ziekenhuizen) en zorgverzekeraars
www.gezondverzekerd.nl informatie over de collectieve verzekering van gemeenten
www.zorgverzekeringslijn.nl voor mensen met een betalingsachterstand
www.skgz.nl onafhankelijke klachteninstantie voor klachten over zorgverzekeraars
www.landelijkmeldpuntzorg.nl bij klachten over de kwaliteit van de zorg
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Lokatie: Industrie-terrein Helmond, Lagedijk 19.
(Voorheen Bakkerij de Duif)

WINTER by Adventure Store

Handschoenen
met verwarming

thermo
onderkleding
winter
(sport) kleding
handschoenen
sjaals & mutsen
winterboots
schaatsen

Handschoen met accu voor
verwarming in 3 standen,
tevens een extra warme
Primaloft voering en aqua shield
voor waterdichtheid. Koude
vingers zijn echt verleden tijd
met deze handschoenen.

slede’s

• Altijd 10% korting met
klantenspaarsysteem*
• Gratis voetscan
en loopanalyse
• Deskundig personeel
• Gratis parkeren,
koffie & kids corner
• Vertrouwd adres
sinds 1947

Complete collectie
winterhandschoenen

Adventure Store, 1500m2 winkelplezier
met leuke, originele en functionele kado’s voor kerst!
Mierlo-Hout - Adventure Store,
de winkel gevestigd sinds 1947
in Mierlo-Hout (Helmond),
waardeert de klant nog op een
ouderwetse manier. Met veel
specialistische kennis voor het
juiste advies op maat, of het
nu een wandel- of hardloopschoen is, een fitness apparaat voor thuis of een nieuwe
winterjas, met de persoonlijke
bediening komen we altijd tot

het gewenste resultaat. Met
het volledige assortiment op
sport- en outdoor gebied is dit
dé winkel voor de klant met
een actieve lifestyle.
Lekkere warme kleding voor de
koude periode
Voor de mensen die in het najaar en in de winter veel buiten
doorbrengen hebben we een
fantastische collectie warme

winterjassen, fleece jacks en
truien, een grote collectie thermo ondergoed, en natuurlijk
een alle denkbare accessoires
zoals handschoenen, mutsen
en sjaals.
Ook voor sloffen, waterdichte
schoenen en winterboots kunt
u bij ons terecht, of dit nu is
voor recreatie, sport, tijdens het
reizen of tijdens werkzaamheden buitenshuis. Laat u advi-

Adventure Store Fitness
de Fitness specialist!
Bij Adventure store kun je
terecht voor een fit lichaam
met een gezonde geest.
Zowel voor een fitness outfit die goed aansluit of juist
niet, de specifieke schoenen
met demping en stabiliteit,
hier kan je terecht.
Ook voor fitness accessoires zoals een matje voor een
yoga sessie of kettlebells
voor de krachttraining. Een
trainingsbankje kan er zo bij.

Wil je gaan cardio fitnessen,
Adventure Store is de officiële dealer van KETTLER thuis
train fitnessapparatuur voor
de regio HELMOND.
Er staan altijd een tiental apparaten, zoals hometrainers,
crosstrainers en loopbanden
voor uitleg klaar en wilt u het
apparaat thuis gebracht hebben, dan is dit geen probleem.
Ook een trainingsprogramma
op maat is mogelijk.

Vergeet de gezonde voeding niet en eventueel heeft
u baat bij een voedingssupplement. Laat u wel adviseren want een voedingsadvies is zeer persoonlijk.
Wilt u lekker buiten gaan
hardlopen, fietsen of wandelen om fit te worden, ook
dan bent u aan het goede
adres. 1500m2 winkel met
artikelen voor een gezonde
en actieve lifestyle!

seren over het laagjes systeem
en de verschillende functionele
kwaliteitsmaterialen die het
leven aangenaam houden in
extremere weersomstandigheden.

Merino
underwear

Natuurlijke vezel, is warm in
koude omstandigheden, koud in
warme omstandigheden,
lichtgewicht, ventileerd goed,
onderhoudsvriendelijk, kriebelt
niet en stinkt niet.
Kom naar de winkel en
overtuig u zelf.

Voor meer informatie kijkt u
op de website, www.adventure
store.nl Uiteraard kunt u ook
bellen of even langskomen in
de winkel voor meer informatie.

KETTLER RUN 1
van 1199.00
GRATIS
THUISBEZORgD

999.00
KETTLER GIRO P
BLACK
HOMETRAINER
GRATIS
THUISBEZORGD

KETTLER RIVO M
WHITE van 539.00

399.00

399.00

Get your
boots
dirty.

polar ski collection

39 Markante
(starters) woningen
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aan de Past. Wichmansstraat / Houtse Parallelweg in Mierlo-Hout

- Inhoud tot maar liefst 455 m3

- Starterslening mogelijk!!!

- Diverse indelingsmogelijkheden

- Koopsommen v.a. € 194.500,- v.o.n.

- Inclusief groot dakterras 2e verdieping

Nieuwsgierig? Je wilt alvast inschrijven? Dat kan!! Mail of bel naar:

Molenstraat 68, 5701 KH Helmond
0492 - 59 04 04 / info@mario-geerts.nl

BEZOEK ONZE STAND (43) OP DE CONSUMENTENBEURS IN MIERLO-HOUT

39 Markante
(starters) woningen
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aan de Past. Wichmansstraat / Houtse Parallelweg in Mierlo-Hout

- Inhoud tot maar liefst 455 m3
- Starterslening mogelijk
- Diverse indelingsmogelijkheden
- Koopsommen v.a. € 194.500 v.o.n.
- Inclusief groot dakterras 2e verdieping
- Maar liefst 4 of zelfs 5 slaapkamers mogelijk!
- Inhoud tot maar liefst 455 m3
- Starterslening mogelijk!!!
- Diverse indelingsmogelijkheden

Mail of2ebel
naar:
- Nieuwsgierig?
Inclusief groot dakterras
verdieping

- Koopsommen v.a. € 194.500,- v.o.n.
Nieuwsgierig? Je wilt alvast inschrijven? Dat kan!! Mail of bel naar:

Molenstraat 68, 5701 KH Helmond
0492 - 59 04 04 / info@mario-geerts.nl

BEZOEK ONZE STAND (43) OP DE CONSUMENTENBEURS IN MIERLO-HOUT

