
www.thuisleven.nl  0900 - 8864

Op Facebook staan alle recente activiteiten, volg ons! 
Op www.thuisleven.nl vindt u het gehele aanbod van Thuisleven. 
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“De activiteiten van 
Thuisleven hebben mij 
heel leuke vriendschappen 
opgeleverd, reuze 
gezellig!!”

Thuisleven

Antwoordnummer 6039

8900 VC  Leeuwarden

Een 

postzegel is 

niet nodig

De diensten van Thuisleven

U krijgt elk kwartaal het magazine Thuisleven met een 

overzicht van de mogelijkheden. Op www.thuisleven.nl 

vindt u het totale aanbod van Thuisleven. 



Thuisleven
is er voor u!

Bewegen is gezond

Als pashouder van Thuisleven bespaart u 

een leuk bedrag bij de entree van sport-

scholen, fitnesscentra, zwembaden en 

sauna’s in ons werkgebied! 

Samen op pad

Op de afdeling van Thuisleven hangt het 

prikbord vol met kaarten waarop bedankjes 

staan van mensen die met ons zijn mee 

gegaan. Een boottocht over de Friese wateren 

of met de bus naar een mooi museum of 

evenement. Thuisleven organiseert het 

voor u en zorgt voor een onvergetelijke 

dag. Samen op pad, dat brengt altijd een 

lach! Gaat u mee?

Altijd op de hoogte

Voor alles wat u wilt weten over gezondheid, 

welzijn, wonen en zorg kunt u bij ons 

terecht. Thuisleven organiseert het hele jaar 

door diverse interessante bijeenkomsten. 

Informatie over zorg in het algemeen, de 

ziektekostenverzekering, het aanvragen 

van hulpmiddelen, belastingen of het 

maken van een gemaksvriendelijke tuin: 

u bent altijd op de hoogte!

Wij staan voor u klaar

Heeft u ondersteuning nodig? Wij helpen

u graag bij het vinden van de juiste 

oplossing. Misschien heeft u baat bij een 

specifiek hulpmiddel of zorg op afstand 

(daarmee heeft u via de beeldtelefoon op 

vaste momenten contact met een mede-

werker van Thuiszorg Het Friese Land). Via 

Thuisleven ontvangt u korting op personen-

alarmering of een rijbewijskeuring. 

Thuiszorg

Het Friese Land is thuis in Noord- en 

Midden-Friesland. Van Leeuwarden tot 

Harlingen, van Heerenveen tot de eilanden: 

we komen bij mensen thuis voor verzorging 

en (specialistische) verpleging. Maar we 

zijn er ook voor u als u op vakantie bent! 

Vraag de Thuislevenpas aan 

en geniet van alle voordelen!

• De pas heeft u voor € 19,- per jaar

• De pas geldt voor uw gehele huishouden

• U ontvangt het magazine Thuisleven

• U kunt direct van alle kortingen en

 aanbiedingen gebruikmaken

• Korting op uw ziektekostenverzekering

 (De Friesland Zorgverzekeraar 

 en Univé). Kijk voor de voorwaarden 

 op de website

• Kortingen op veel producten en 

 activiteiten van betrouwbare partners

• Gezellige activiteiten, georganiseerd 

 met aandacht voor uw wensen! 

Als pashouder van Thuisleven kunt u 

gebruikmaken van een totaalpakket voor uw 

gezondheid en welzijn.  U ontvangt vier keer 

per jaar het magazine Thuisleven.  Daarin 

staat alles wat Thuisleven te bieden heeft. 

Thuisleven staat garant voor een veelheid 

aan diensten, activiteiten  en kortingen voor 

slechts € 19,- per jaar. Veel pashouders maken 

al jaren dankbaar gebruik van dat aanbod. 

Gewoon bij u thuis

U hoeft niet overal de deur voor uit, de 

partners van Thuisleven komen naar u toe! 

De kapper aan huis, de pedicure, schoon-

heidsspecialist, opticien of audicien: maak 

via Thuisleven een afspraak en geniet van 

kortingen. Van ramenlappen tot schilderwerk 

en tuinonderhoud: de klussendienst neemt u 

de zwaardere klussen graag uit handen. 

En wilt u de boodschappen of uw warme 

maaltijd graag thuis bezorgd krijgen? Dat 

kan! Wij regelen het graag voor u. 

Naam

Voorletter               

Adres + huisnummer

Postcode 

Woonplaats

Telefoon

Geboortedatum

IBAN Bankrekening

E-mailadres

Aantal personen thuis

Handtekening

Dhr. Mevr.

Uw bijdrage bedraagt € 19,- per jaar en geldt per huishouden. 
De machtiging kan te allen tijde worden ingetrokken. U heeft 56 dagen 
de gelegenheid om uw bank het bedrag terug te laten boeken. U kunt uw 
aanmelding zonder postzegel naar ons terugsturen.

Ja, ik word pashouder van Thuisleven en geniet direct van alle voordelen! 
Hierbij machtig ik Het Friese Land om, tot wederopzegging, de paskosten van 
mijn bankrekening af te schrijven. (Doorlopende machtiging SEPA) 
Incassant ID: NL23ZZZ410053900000 

Word ook pashouder 
van Thuisleven

Wilt u ook profiteren van de voordelen van Thuisleven? Vraag dan de 

servicepas aan. Vul daarvoor deze bon in, of bel met ons servicenum-

mer 0900 8864. 


