Samenpas
Overzicht voordelen pashouders
HELE REGIO
• KleurRIJKontwerp – Fotografie met passie en creativiteit
Bij boeking van een fotoshoot krijgt u twee gratis fotoafdrukken in formaat 20x30 cm naar
eigen keuze uit de fotoselectie cadeau. www.kleurrijkontwerp.nl
• Lauw Meijers - Aangepast wonen
Specialist in woningaanpassingen zoals rollator- en rolstoelopritjes, drempelaanpassingen,
toilet en wandbeugels, douchezitje opklapbaar. Het eerste bezoek, advies en hiervan een
offerte is gratis en zonder verplichtingen. U krijgt 10% korting met uw Samenpas op de
gebruikte materialen wanneer u besluit tot een opdracht. http://www.lauwmeijers.nl
• Careforwomen - Alles over vrouwengezondheid
Tijdens het eerste consult krijgt u 20% korting op producten. www.careforwomen.nl
• Tess Lederwaren - Tassen & lederwaren
Als pashouder ontvangt u 5% korting op portemonnees. Tess lederwaren vindt u op diverse
markten in de regio.
• Oud Budgettotaalzorg - Budgetadvies-(Budget)coaching-Budgetbeheer
Uitkomen met uw inkomen: voor particulieren en zelfstandige ondernemers. Op vertoon van
de Samenpas krijgt u 20% korting op de intakekosten en 20% korting op de maandelijkse
bijdragen (eerste 3 maanden geldig). www.oudbudgettotaalzorg.nl
• MO&S Professional Organizing – Meer orde en structuur
Pashouders krijgen 10% korting op het standaard uurtarief. Het eerste kennismakingsgesprek
bij u thuis is gratis en geheel vrijblijvend. www.meerordeenstructuur.nl
• Kronenbrug Ondersteuning - Levensexecuteur en Levenstestament
Op vertoon van de Samenpas is het intakegesprek gratis. www. kronenbrug.nl
• Sokken Online – Beenmode
Pashouders ontvangen 10% korting op het assortiment. www.sokken-online.nl

• Verhoef Woningaanpassing – Woningaanpassingen
Als pashouder kunt u geheel gratis en vrijblijvend een huistest aanvragen om uw huis te
testen op levensbestendig wonen. Ook worden tijdens de huistest mogelijke aanpassingen in
en om de woning besproken om deze veiliger en comfortabeler te maken zodat u zo lang
mogelijk thuis kunt blijven wonen. www.verhoef-woningaanpassing.nl
• De Jong & Roos B.V. - Groothandel van hang- en sluitwerk, gereedschappen,
ventilatieroosters en technische artikelen
Als pashouder ontvangt u op vertoon van de Samenpas maar liefst 40% korting op
sleutelkluisjes, hang en sluitwerk dat op voorraad is en SECU care hulpmiddelen voor in
huis. www.jrs.nl
• Beter Horen – Audicien
Als pashouder ontvangt u op vertoon van de Samenpas een gratis hoortest, gratis bezoek
aan huis (geen voorrijkosten. LET OP: niet bij alle zorgverzekeringen), 10% korting op de
aanschaf van batterijen (niet te combineren met andere kortingsaanbiedingen), 10% korting
op aanschaf van zwemstukjes of gehoorbeschermers (niet in combinatie met andere
kortingsacties). www.beterhoren.nl
• Univé – Verzekeringen
Als pashouder van de Samenpas heeft u bij Univé extra voordelen bij het afsluiten van een
verzekering. Op vertoon van uw Samenpas krijgt u:
•
5% korting op de basisverzekeringen Univé Zorg Geregeld en Univé Zorg Vrij. 10%
korting op de pakketten Collectief Aanvullend Goed, Beter en Best;
•
Vergoeding lidmaatschap thuiszorgorganisatie (tot een maximum van € 25);
•
12, 20 of 32 fysiotherapiebehandelingen;
•
Verhoogd budget mantelzorgmakelaar (€ 500, € 750 en € 1.000 per jaar);
•
Extra dagen vervangende mantelzorg (15, 20 of 25 dagen per jaar);
•
Palliatieve box voor mantelzorgers;
•
Verhoogd budget preventie, met onder andere valpreventie , leefstijlcheck of een EHBO
training (€ 400, € 600 of € 700 per jaar).
• De Nieuwe huisuitruimer – seniorenverhuizingen en huisuitruimer
Als pashouder ontvangt u op vertoon van de Samenpas 10% korting op een verhuizing of
uitruiming. http://www.denieuwehuisuitruimer.nl
• Installatiebedrijf OUD – Installatiebedrijf
Op vertoon van uw Samenpas ontvangt u 10% korting op installatiemateriaal.
www.installatiebedrijfoud.com
• Kinepolis CineMagnus – Bioscoop
Op vertoon van uw Samenpas ontvangt u € 1,00 korting op het bioscoopkaartje (Niet geldig
op feestdagen en in de kerstvakantie/Niet geldig in het weekend (vrijdagavond, zaterdag en
zondag) en op erkende feestdagen/Niet geldig in combinatie met andere kortingen, acties en
speciale voorstellingen.) www.kinepolis.nl
• Viaerwin – hulpmiddelen voor het ouder worden
Op vertoon van de Samenpas ontvangt u een gratis rugleuning op de topro rollator en
ontvangt u 10% korting op nieuwe accu’s voor scootmobiel of trippel stoel. Voor al uw
medische hulpmiddelen gaat u naar www.viaerwin.nl (o.a. scootmobiel,' rollators en
aangepaste fietsen) of bel 0637324139.

• De schoenen van Jan – aangemeten bij u thuis
Podologie en aanmeten aan huis van comfort-, diabetici-, semi-orthopedische- of
wandelschoenen
Als Samenpashouder ontvangt u 50% korting op de service aan huis. In plaats van € 35,betaalt u €17,50 www.deschoenenvanjan.nl of bel naar 06 511 70 200.
• Livit Orthopedie – Orthopeet
Als pashouder ontvangt u op vertoon van uw Samenpas een paar aantrekhandschoenen
gratis bij levering van uw therapeutische elastische kousen. www.livit.nl
• Brenda Tijmes Uitvaartbegeleiding – Afscheid met een hart
Als pashouder ontvangt u een korting van €150,- op de nota van de uitvaart.
www.brendatijmesuitvaart.nl
• Hereditas – (levens)testament diensten
HEREDITAS is gespecialiseerd in de voorbereiding en afwikkeling van nalatenschappen en
in regelingen voor, en ondersteuning bij, wilsonbekwaamheid. Als adviseur, executeur en of
levensexecuteur (=gevolmachtigde). Het eerste gesprek bij u thuis is kosteloos en vrijblijvend.
www.hereditas.org
• Zeker Financiële Zorgverlening- Bewindvoering
Op vertoon van uw Samenpas krijgt u 25% korting op de intakevergoeding en de eerste 3
maanden 25% korting op de maandelijkse bijdragen. https://www.zekerfz.nl/
• Zijper Bewindvoering BV – Bewindvoering en budgetbeheer
Pashouders ontvangen 50% korting op de intakekosten. www.zijperbewindvoering.nl
• Halomedics - zout- en magnesiuminhalatie; voor natuurlijke behandeling van o.a. luchtweg-,
huid- en spierklachten.
Pashouders betalen bij een eerste kennismakingssessie in de zoutkamer en
magnesiumcabine slechts € 10,- p.p. en ontvangen een korting van 10% op
vervolgbehandelingen. www.halomedics.nl
• Professional Organizer: ikzorgvoorruimte - Hulp bij het voorbereiden van verhuizingen.
Samen keuzes maken over de spullen die soms wel een leven lang meegegaan zijn.
Pashouders krijgen 15% korting op het uurtarief of 10% korting op een pakket.
www.ikzorgvoorruimte.nl

ALKMAAR
• Oosterbaan Alkmaar – Sport- en wandelschoenen op maat gemaakt
Pashouders ontvangen 10% korting op confectieschoenen (ook op reeds afgeprijsde
artikelen) www.oosterbaanalkmaar.nl
• Mastermate (vestiging Alkmaar) – Technische groothandel
Op vertoon van de Samenpas ontvangt u 10% korting op al uw aankopen (uitgezonderd
elektrisch gereedschap en acties). Alleen geldig bij Mastermate Alkmaar. www.mastermate.nl

ANNA PAULOWNA
• Nuland Woonstijl – Woon- & Slaapideeën
10% korting op het hele assortiment ( uitgezonderd uitverkoop, arbeid en acties ).
www.nulandwoonstijl.nl
• Zorgoutlet de Betue - Zorg- en hulpmiddelen centrum
Woningaanpassingen, zorgmiddelen, rollators, scootmobielen, gebruikt of nieuw. Wij doen
ook inkoop van gebruikte hulpmiddelen en verzorgen scootmobiel vaardigheidstrainingen en
rollator keuringen. U ontvangt met uw Samenpas 5 tot 10% korting bij aanschaf van nieuwe
producten of diensten. www.zorgoutletdebetue.nl

BROEK OP LANGEDIJK
• Top 1 Toys Broek op Langedijk - Speelgoedwinkel met groot assortiment spellen & puzzels
Op vertoon van de Samenpas ontvangt u 10% korting op het gehele assortiment.
www.Boltoys.nl
• Van den Berg – Tegels en badkamers
Pashouders ontvangen 15 % m.u.v. aanbiedingen en reeds lopende orders.
www.vdbergbadkamers.nl/
CALLANTSOOG
• Blokker Callantsoog – Huishoudwinkel
Op vertoon van uw Samenpas ontvangt u 10% korting op uw aankoop in de winkel in
Callantsoog. www.blokker.nl
• Grand Café De Foyer – Grand café
Op vertoon van uw Samenpas ontvangt u 10% korting op de gehele rekening.
www.grandcafedefoyer.nl
DEN HELDER
• Croissanterie Avanti Den Helder – Croissanterie & ijssalon
Pashouders ontvangen 10% korting op hun bestelling. www.croissanterie-avanti.nl
• De KlimVallei – Klimpark
Pashouders ontvangen 10% korting op alle activiteiten die worden aangeboden door De
KlimVallei. www.deklimvallei.nl
• Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers - Museum
Op vertoon van uw Samenpas ontvangt u maar liefst 35% korting op de entreeprijs voor
maximaal 4 personen. U betaalt dus maar € 6,50 per persoon. Museumkaarthouders, KNRMdonateurs en KNRM-medewerkers krijgen gratis toegang. www.reddingmuseum.nl
• Marinemuseum – Museum
Op vertoon van uw Samenpas ontvangt u maar liefst 10% korting op de entreeprijs.
www.marinemuseum.nl
DEN OEVER
• De Binderij – Bloembinderij, workshops
Op vertoon van de Samenpas ontvangt u €5,- korting op alle producten en workshops.
www.debinderij.com

DIRKSHORN
• Praktijk Anita van der Gulik – Massage en kinesiologie
Op vertoon van de Samenpas ontvangt u 10% korting op een behandeling of massage.
www.praktijkanitavandergulik.nl
HIPPOLYTUSHOEF
• Wadlopen De Groot Recreatie – Recreatie
Op vertoon van uw Samenpas ontvangt u 10% korting op het wadlopen. Het wadloopseizoen
is van april tot en met oktober. www.degrootrecreatie.nl
• Garnalenvissen De Groot Recreatie – Recreatie
Op vertoon van uw Samenpas ontvangt u 10% korting op het garnalenvissen. Het
garnalenvissen kan van april tot en met de kerstvakantie. www.degrootrecreatie.nl

KOLHORN/LANGEDIJK
• Praktijk voor acupunctuur Jan Oud - Traditionele Chinese Geneeskunde
Pashouders ontvangen een gratis consult, inclusief een prognose energie meting.
www.acupunctuuroud.nl
NIEUWE NIEDORP
• Jack en Atie Jong – Woninginrichting
Pashouders ontvangen 10% korting op de bestelde producten (m.u.v. ondervloeren, rails,
arbeidsloon e.a. bij materialen). www.jackenatie-jong.nl
• Koks Tweewielers – Fietsen en accessoires
Pashouders ontvangen 10% op onderdelen en accessoires, geldt niet voor aanbiedingen en
fietsen. www.kokstweewielers.nl
• Toko ’t Sluisje - Snackbar, Lunchroom, Catering en Bezorg bedrijf
Pashouders ontvangen 10 % korting op alle leveringen voor een feestje. Van een hapje tot
een volledige catering. www.tokotsluisje.nl
• Grootmoederstijd Motorenmuseum – Museum
Op vertoon van de Samenpas ontvangt u € 1,- korting op het entreebewijs. www.motorenmuseum.nl
SCHAGEN
• SamenFitness - fitness voor de wat oudere doelgroep
Bij aanmelding betaalt u als pashouder geen administratiekosten.
http://www.woonzorggroepsamen.nl/samen-extra/samen-fitness
• Valpreventietraining – voorkom vallen
Op vertoon van de Samenpas ontvangt u €5,- korting bij aanmelding voor een
valpreventietraining.
http://www.woonzorggroepsamen.nl/revalidatie-en-behandeling/fysiotherapie/valpreventie-1
• Gezond bewegen & afvallen - persoonlijk afval- en beweegprogramma van drie maanden
Leden van de Samenpas betalen bij aanmelding geen inschrijfkosten van €12,50
http://www.woonzorggroepsamen.nl/samen-extra/gezond

• Studio Kleurkarakter – Kleuranalyse
U ontvangt €5,- korting op een workshop kleurenanalyse. www.kleurkarakter.nl
• Podoplaza Schagen – Gespecialiseerde voetverzorging
U ontvangt 10% korting op verzorgingsproducten tijdens behandeling en 5% korting op
verzorgingsproducten buiten behandeling. Tevens kunt u jaarlijks een gratis voetencheck
laten doen (op event of open dag). Ook ontvangt u in samenwerking met Salon Beautiful U in
Schagen bij een pedicurebehandeling 5% korting op 1e behandeling, 6% op de 2e
behandeling (per kalenderjaar). www.podoplazaschagen.nl
• Praktijk Astrid van Viegen – Ontspanning en persoonlijke ontwikkeling
Op vertoon van de Samenpas ontvangt u 10% korting op alle behandelingen en producten
(uitgezonderd cadeaubonnen). www.astridvanviegen.nl
• Fred's scooter en e-bike verhuur – fietsen en scooter verhuur
Pashouders ontvangen 10% korting op de verhuurprijs en niet pashouders ontvangen 5%
korting op verhuurprijs (indien onder de huurders een pashouder aanwezig is).
www.fredsverhuur.nl
• Superlooks Make-up Academy - particulier opleidingsinstituut
U ontvangt € 2,50 korting op workshops, 10% op producten Superlooks (tijdens workshop) en
5% korting op producten Superlooks (buiten de workshop). Tevens krijgen pashouders € 50,korting op het inschrijfgeld bij een opleiding Superlooks. www.superlooks.eu
• Van den Berg – Tegels en badkamers
Pashouders ontvangen 15 % m.u.v. aanbiedingen en reeds lopende orders.
www.vdbergbadkamers.nl/
• Health Beautysalon Louise Grijsen – schoonheidsbehandelingen
Pashouders ontvangen 20% korting op producten. www.health-beautysalon.com
• Kapsalon Stylizz – Gezondheid/schoonheid
Pashouders ontvangen 10% korting op producten. www.stylizz-hair.nl
• Piet Pann – Café/restaurant
Op vertoon van de Samen pas krijgt enkel de pashouder het 2e kopje koffie of thee gratis (let
op: deze aanbieding geldt dus voor 1 persoon en kan 1 keer per dag gebruikt worden).
www.pietpann.nl
• Marco’s Bikes - Fietsen en accessoires
Op vertoon van de Samenpas ontvangt u 10% korting op alle aankopen met uitzondering van
aanbiedingen, reeds lopende orders en cadeaubonnen. www.marcosbikes.com
• Revatech – Hulpmiddelencentrum
Pashouders ontvangen 10% korting op het assortiment in de showroom in Schagen.
www.revatech.nl
• Zwembad De Wiel - Zwembad
Pashouders ontvangen 10% korting op een los kaartje (geldig op recreatief zwemmen,
banenzwemmen en aquasporten) en 5% korting op abonnementen (geldig op recreatief
zwemmen, banenzwemmen en aquasporten). Niet geldig op de buitenbaden.
www.zwembaddewiel.nl

• Notaris Welkers & Wardenaar – Notaris
Pashouders ontvangen 10% korting op een los levenstestament (normale basisprijs € 395,voor 1 persoon en € 495,- voor 2 personen). www.notariswelkers.nl
• Escape Room Schagen – Attractie
Pashouders ontvangen € 10,- korting op een kamer (een escape room) op vertoon van de
Samenpas. www.escaperoomschagen.nl
• ZiS Finance Support –Bewindvoering en Financieel Coaching
Pashouders krijgen 10% korting op Financieel Coaching. Wilt u meer informatie over
bewindvoering? Wat houdt het in en is het iets voor u? Dan kunt u geheel vrijblijvend een
gesprek met ons inplannen. Maak een afspraak via 06-13134848 of mail naar
info@zisfinancesupport.nl www.zisfinancesupport.nl
• Grand Café De Ontmoeting – Grand Café
Pashouders ontvangen 10% korting op uw bestelling in Grand Café De Ontmoeting. Grand
Café De Ontmoeting is gevestigd in locatie Magnushof van Woonzorggroep Samen.
www.woonzorggroepsamen.nl
• P10 Lekker Eten – Lunchroom
Pashouders ontvangen hun tweede kopje koffie gratis. www.p10lekkereten.nl
• De Hoofdbordenwinkel – Webshop in hoofdborden en boxsprings
Pashouders ontvangen 10% korting op alle producten te zien op
www.dehoofdbordenwinkel.nl.
• ATM Woon en slaapcenter – banken, stoelen, bedden, kasten en wooncomfort
Leden van de Samenpas krijgen 10% korting bij ATM Woon en slaapcenter.
Acties en aanbiedingen uitgesloten. www.atmwooncenterschagen.nl
• Massagepraktijk in het NU
Gespecialiseerd in massages voor ouderen en mensen met dementie en hun naasten. Leden
van de Samenpas krijgen 10% korting op de eerste behandeling.
www.massagepraktijkinhetnu.nl
SCHAGERBRUG
• Het Zijper Museum - geschiedenis van dichtbij.
Op vertoon van uw Samenpas betaalt u als volwassene slechts € 3,50 voor uw entree en
kinderen van 5 t/m 12 jaar nog maar € 1,00. U bent hartelijk welkom op locatie in
Schagerbrug. En bezoek vooral ook onze website: http://www.zijpermuseum.nl
TUITJENHORN
• Van Blanckendaell Park – Dierenpark
Pashouders ontvangen 10 % korting op het entreekaartje. In het hoogseizoen is deze korting
iedere dag geldig (half maart tot half oktober). In het laagseizoen is de korting voor vrijdag,
zaterdag en zondag, met uitzondering van schoolvakanties dan is deze 7 dagen per week
geldig. www.blanckendaellpark.nl
• Natuurgeneeskundige Praktijk HB4You - Preventieve Bodyscan en Orthomoleculair advies
Pashouders ontvangen 15% korting op een Bodyscan. Kijk op www.HB4You.eu of bel via 0613271555.

WAARLAND
• For Your Feet – Voetverzorging
Pashouders ontvangen 10% korting op voetverzorgingsproducten.
www.foryourfeetvoetverzorging.nl
WARMENHUIZEN
• Strongfloor houten vloeren – winkel voor houten vloeren
Pashouders ontvangen op vertoon van de Samenpas iedere 10e m2 gratis + gratis
onderhoudsset bij aanschaf van een houten vloer. www.strongfloor.nl
WESTERLAND
• Cuisien Catering – Food style & taste
Pashouders ontvangen 10% korting op een bestelling. www.cuisien.nl
WINKEL
• Natuurgeneeskundige Praktijk HB4You - Preventieve Bodyscan en Orthomoleculair advies
Pashouders ontvangen 15% korting op een Bodyscan. Kijk op www.HB4You.eu of bel via 0613271555.
‘T ZAND
• Bodytentions – Beautysalon
Pashouders ontvangen 10% korting op een behandeling. www.bodytentions.nl

