
          Envida Ledenservice    



Wie zijn wij? 

• Ledenorganisatie 

• 35.000 huishoudens zijn lid 

• Langer gezond thuis wonen 

• Zorg, Welzijn, Wonen 

• Diensten en activiteiten 

• Informatie en Advies 



       Waar staan we voor? 

We bieden ondersteuning en informatie om zo 
lang mogelijk gezond thuis te blijven wonen. 

 

• Diensten aan huis 

• Ledenvoordeel 

• Ledenactiviteiten 

 

 



Lidmaatschap 

• € 18,95 per jaar bij automatische incasso 

• 1 lidmaatschap voor het hele huishouden 

• 3 keer per jaar het ledenmagazine 

• Informatie en advies  

• Producten en diensten 

• Verbinden 

 



Gezond Thuis 



Diensten aan huis 

• Hulp bij de administratie 
• Kapper 
• Pedicure 
• Maaltijdservice 
• Opticien 
• Tuinonderhoud 
• Klussendienst 
• Computerhulp 
• Personenalarmering 
• Fietsreparatie 
• Professionele mantelzorg 
• Was- en strijkservice  
• Audicien 
• Verhuisservice 

 



Ledenactiviteiten 

• Samen naar de film 

• Rondleidingen met lunch 

• Dagtrips  

• Ledendagen GaiaZOO 

• Ledendagen Thermae 2000 

• Informatiebijeenkomsten 

• Webinars 

 

 



Samen naar de film 

Waar: Lumière Cinema 
Wanneer: Donderdag 2 
december 2021 
Aanvang film: 10.30 uur 
Ontvangst: 20 minuten 
voor aanvang 
Ledenprijs: € 9,- per 
persoon inclusief koffie / 
thee   



Dagboek van een herdershond 

• Leden van Envida 
krijgen € 11,50 korting 
op een Rang 1 ticket  

• € 67,50 in plaats van € 
79,-. 

• Kijk op 
www.ledenservice.nl of 
boek telefonisch via 
0900 - 1353  



Cursussen 

• Geheugencursus 

• Cursus Beter Slapen 

• Zwemmen in het Geusseltbad 

• Yoga 

• Bewegen met chronische klachten 

• Online cursussen 

• Nieuw: Mantelzorgcursus 



Ledenvoordeel 

• Korting op de zorgverzekering van VGZ / CZ 

• Korting op schadeverzekeringen van Univé 

• Rijbewijskeuring 

• Sporten 

• Gratis lenen van loophulpmiddelen 

• Korting op producten in thuiszorgwinkel 



Apetito Proefpakket 

Proefpakket voor slechts € 19,95 plus 
gratis 12 smakelijke ijsbekers (t.w.v. € 
12,29) 

10% korting op vervolgbestellingen 

HET PROEFPAKKET BESTAAT UIT: 

Runderlapje in jus met bloemkool en 
aardappelpuree  

Nasi goreng met kipsaté  

Macaronischotel  

Runderhachee met rode kool en 
aardappelen  

Grootmoeders kippannetje: 
kippenpoot met groenten  en 
gebakken aardappelen 



Univé 

Sluit tot 30 november 
2021 een abonnement af 
voor het schoonmaken 
van uw dakgoot en/of het 
vegen van uw schoorsteen 
en ontvang deze diensten 
het 1e jaar gratis.  



VGZ 

 4% korting op de 
basisverzekering 

 12% korting op de 
aanvullende verzekeringen 

 5% korting op de 
tandartsverzekering 

 Ruime vergoedingen voor 
fysiotherapie en mantelzorg 

 Gratis Lidmaatschap Envida 
Ledenservice bij aanvullend 
pakket: Goed, Beter, Best 

 



CZ 

 2,5% korting op de 
basisverzekering 

 Optie tot gespreide betaling 
van uw eigen risico 

 Gespecialiseerde hulp bij 
mantelzorg 

 Altijd medisch advies bij de 
hand met App de 
verpleegkundige 

 Gratis Lidmaatschap Envida 
Ledenservice bij aanvullend 
pakket “leden” 

 



Dagjes uit 

Korting op vertoon van de ledenpas bij 

• GaiaZOO 

• Steinerbos 

• Thermae 2000 

• Thermen Born 

• Shortgolf  

 



Welkomstcadeau 

Cadeaubon van Bakkerij Voncken t.w.v. € 12,50 

 

 



Vragen? 


