
  De Zellingen 
         Hulp Thuis
    Samen uw zelfstandigheid behouden

Bel met 010 - 284 33 00



U wilt zo lang en plezierig mogelijk zelfstandig blijven. Daarbij kan op zijn tijd een helpende hand best 
fijn zijn. Hulp bij klusjes in huis of in de tuin bijvoorbeeld, maar ook een vers bereide maaltijd die bij u 
thuis wordt bezorgd of hulp in het huishouden.

De Zellingen biedt met Hulp Thuis daarom 
een uitgebreid pakket aan diensten die u 
ondersteuning kunnen bieden, waardoor u met 
een beetje hulp uw zelfstandigheid behoudt.

We zorgen er samen voor dat u zo zelfstandig 
mogelijk kunt leven. Bijvoorbeeld via onze vaste 
medewerkers die bij u langskomen, maar ook 
door uw omgeving hierbij te betrekken en u 
diverse mogelijkheden te bieden om onder de 
mensen te komen op onze vrij toegankelijke 
ontmoetingsactiviteiten die op diverse locaties 
worden aangeboden, of door met korting te 
komen eten in één van onze restaurants.

Eigen kosten of op indicatie?
U kunt de diensten van De Zellingen Hulp Thuis 
afnemen met en zonder indicatie. Neemt u een 
dienst af zonder indicatie, dan zijn de kosten voor 
eigen rekening maar heeft u mogelijk recht op een 
vergoeding vanuit uw verzekering. 

Cliëntservice De Zellingen
Telefoon:  010 - 284 33 00
E-mail: clientservice@zellingen.nl

Als u via uw gemeente een indicatie krijgt voor 
hulp of zorg thuis, dan krijgt u een vergoeding 
vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo) en betaalt u slechts een eigen bijdrage. De 
hoogte van deze bijdrage kunt u berekenen op 
www.hetcak.nl. 

Heeft u zorggerelateerde vragen, bijvoorbeeld 
over indicatiestelling, dan kunt u voor een 
kosteloos en vrijblijvend gesprek terecht bij onze 
Zorgconsulent. Dat kan telefonisch, maar er kan 
ook een persoonlijke afsrpaak worden gemaakt.

De Zellingenpas
Als u een dienst wilt afnemen of graag informatie 
van De Zellingen wilt ontvangen, dan ontvangt 
u van ons de gratis Zellingenpas. Hiermee heeft 
u altijd onze contactgegevens bij de hand én 
profiteert u van diverse voordelen, waaronder 
10% korting op de aanschaf of het lenen van 
hulpmiddelen en verpleegartikelen bij Vegro.

Zellingenpas aanvragen? Gebruik de aanvraag-
kaart in deze folder of bel met Cliëntservice De 
Zellingen via 010 - 284 33 00.

Samen uw zelfstandigheid behouden



Een greep uit ons aanbod

Zorgconsulent
Kosteloos en vrijblijvend telefonisch of 
persoonlijk gesprek voor advies en informatie 
bij zorggerelateerde vragen.

Maaltijd aan huis
Laat een heerlijke vers bereide en zelf samen 
te stellen maaltijd - bijvoorbeeld vanwege evt. 
allergieën - bij u thuis bezorgen. 

Was- & strijkservice
Onze professionele afdeling Textiel werkt met 
hoogwaardige producten en bezorgd uw was weer 
heerlijk schoon en fris bij u thuis.

Personenalarmering
Met behulp van een hals- of polszender kunt u 
hulp van buitenaf inroepen op elk moment dat het 
nodig is.

Medicijndispenser
Met deze slimme, volautomatische medicijn-
dispenser behoudt of vergroot u uw zelfstandigheid. 
U wordt er middels een alarmsignaal aan herinnerd 

Huishoudelijke hulp
Een betrouwbare hulp in het huishouden die u 
ondersteunt bij diverse huishoudelijke klusjes en 
direct uw zorgbehoefte in de gaten houdt. 

Klushulp
Hulp bij diverse klussen in en rond het huis, zoals 
een kastje in elkaar zetten, een schilderij ophangen 
of kleine reparatiewerkzaamheden.

Tuinhulp
Een hovenier die us helpt bij het onderhouden van 
uw tuin, van beplanten en water geven tot onkruid 
wieden, grasmaaien of het snoeien van een heg. 

Pedicure
Voetverzorging - van knippen tot lakken - en 
behandeling van diverse voetklachten. Ook voor 
behandeling van diabetische voeten.

Korting met de Zellingenpas
Onder andere 10% korting op de aanschaf of huur 
van hulpmiddelen en verpleegartikelen bij Vegro 
en korting in onze restaurants.

Met de diensten uit het serviceprogramma van De Zellingen Hulp Thuis zorgen we er samen voor dat u 
langer zelfstandig kunt blijven wonen en gezellig onder de mensen blijft. Hieronder vindt u een greep 
uit het aanbod van ons serviceprogramma.

U bent ook van harte welkom bij onze ontmoetingsactiviteiten: gezellig onder de mensen komen door samen 
activiteiten te ondernemen, te koken en eten, een spelletje te spelen of een kop koffie te drinken!



Vraag uw Zellingenpas aan!

Met De Zellingenpas heeft u niet alleen onze contactgegevens altijd bij de hand, u kunt ook gebruik 
maken van diverse kortingen. Bijvoorbeeld 10% korting op de aanschaf of huur van hulpmiddelen 
en verpleegartikelen bij Vegro en korting in onze restaurants.

Heeft u zorggerelateerde vragen, dan kunt u middels deze aanvraagkaart ook direct een kosteloos en 
vrijblijvend gesprek met onze Zorgconsulent aanvragen. 

□  de heer      □  mevrouw

Voorletter(s)  

Achternaam  

Adres  

Postcode en woonplaats  

Geboortedatum  

Telefoonnummer(s)  

E-mailadres  

□  Ik wil graag een telefonisch of persoonlijk gesprek met de Zorgconsulent.

Datum en handtekening  

U ontvangt uw Zellingenpas binnen twee weken thuis. Hebt u aangegeven dat u een gesprek wilt met 
onze Zorgconsulent, dan bellen we u binnen twee weken om een afspraak in te plannen.



De Zellingen Hulp Thuis
Antwoordnummer 474
2900 WB Capelle aan den IJssel

Vouw deze coupon langs de stippellijn en plak dicht voor privacy bij het verzenden

postzegel 
niet nodig



Wij zijn er...
Als het leven verandert en er zorg en ondersteuning nodig is, 

zijn wij er ook op de moeilijke momenten. 
Wij willen dat alles wat we doen en laten bijdraagt 

aan het blijven ervaren van geluksmomenten.

De Zellingen
Postbus 36, 2900 AA Capelle aan den IJssel

010 - 284 33 00 | www.zellingen.nl


