
I N F O R M A T I E B R O C H U R E

computerhulp

klussendienst

Kruisvereniging Zorgsaam  
Regentesselaan 2,  
7316 AC Apeldoorn  
T 055 – 588 98 58  
(ma t/m vr  van 9.00 tot 17.00 uur)
I  www.zorgsaam.nl  
E  info@zorgsaam.nl

Openingstijden winkel: 
maandag t/m vrijdag  
9.30 – 17.30 uur;  
zaterdag 9.30 – 15.00 uur
Gratis parkeren aan de achterzijde.

Bezoek onze  
online winkel:  

www.zorgsaam.nl/ 
webwinkel

Volg ons op 
Facebook en 
Twitter

 
Uitleenpunten hulpmiddelen

•   Zorgsaam Winkel  
Regentesselaan 2 in Apeldoorn

  Ma t/m vr 9.30 – 17.30 uur;  
zat 9.30 – 15.00 uur 
T 055 – 588 98 58

•   Verpleeghuis Heemhof 
 Beatrijsgaarde 5 in Apeldoorn
  Ma t/m vr 17.00 – 20.00 uur; zon- en 

feestdagen 10.00 – 17.00 uur 
T 055-578 3300

 
Van onderstaande uitleenpunten  
kunnen de openingstijden wijzigen.  
Kijk voor de juiste openingstijden op  
www.zorgsaam.nl of bel met de klanten-
service van Zorgsaam:  T 055 – 588 98 58 

•  Woonzorgcentrum de Benring 
 Tuinstraat 51 in Voorst
 Ma t/m vr 9.00 – 12.00 uur

•   Gezondheidscentrum Loenen
  Hoofdweg 64 in Loenen 

Ma t/m vr 8.30 – 12.00 uur

MEER VAN ZORGSAAM

krukken

korting op zorgverzekering

rollator
traplift

bed
particuliere huishoudelijke hulp

matras

bloeddrukmeter

sta-op-stoel

hoog-laagbed

uitleen

korting in winkel en webshop

rolstoel

scootmobiel

uitleen (loop)hulpmiddelen
weegschaal

mobiele personenalarmering

Langer 
zelfstandig 

thuis



Gemak én voordeel!

Het lidmaatschap van 
Kruisvereniging Zorgsaam biedt u 
gemak en voordeel. Van korting op 
uw zorgverzekering tot de gratis 
uitleen van (loop)hulpmiddelen. 
Heeft u hulp nodig in de huishouding 
of bij het onderhoud van de tuin? 
Onze betrouwbare dienstverleners 
zijn er voor u waar nodig en nemen u 
zorg uit handen. 

Dat geldt ook voor de medewerkers 
in de Zorgsaam winkel. Ze nemen 
alle tijd om u een advies op maat 
te geven en bieden u de meest 
uitgebreide service. Uiteraard staat 
er altijd een kopje koffie voor u 
klaar. U kunt ook in onze winkel 
terecht voor een rijbewijskeuring of 
productdemonstratie. Bent u niet in 
de gelegenheid om naar de winkel 
te komen? Dan spreken we graag 
een bezoek aan huis met u af. U kunt 
natuurlijk ook een kijkje in onze 
webwinkel nemen. 

U geniet van uw zelfstandige 

leven en dat wilt u graag zo 

houden. Mocht u toch behoefte 

krijgen aan ondersteuning of 

hulpmiddelen in huis dan staat 

Zorgsaam graag voor u klaar.

Met één telefoontje regelt u dat 

uw huis de plek blijft waar u zo 

lang mogelijk comfortabel en 

veilig kunt blijven wonen. 

Langer 
zelfstandig 
thuis

Word lid!

Exclusief voor leden 
•  Gratis uitleen van krukken en 

rollators (maximaal zes weken)
•  Korting in de (web)winkel
•  Gemaksdiensten aan huis 
•  Collectief voordeel op 

zorgverzekeringen

‘Krukken kon 
ik gewoon bij 

Zorgsaam lenen. 
Gratis!’ 

Zorgsaam: betrouwbaar, 
persoonlijk en voordelig.  
Word lid en ervaar het zelf!

Profiteer van alle 
voordelen van het 
lidmaatschap van 
Zorgsaam. Uw hele 
huishouden profiteert 
mee. Kijk voor de 
hoogte van de jaarlijkse 
contributie op  
www.zorgsaam.nl
Lid worden kan via 
de website of 
door te 
bellen met 
Zorgsaam. 

Bel 
055 - 588 98 58


