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BESTE
LEZER, 

voor u ligt alweer een mooi, glossy ledenmagazine. Hierin vindt u veel informatie over 
BeneFits, de kortingen die u met uw ledenpas kunt krijgen en nog heel veel meer.

Op 1 november 2016 hielden wij de jaarlijkse netwerk- 
bijeenkomst voor de aangesloten leveranciers bij BeneFits. 
Thema van die avond was “beleving”.  Wat kun je als  
ondernemer toevoegen om de klant een zo prettige  
mogelijke beleving te geven zodat hij de volgende keer weer 
terug komt? Elke organisatie, groot of klein, begint met een 
geloof en moet dit geloof levend houden;  de zogenaamde 
‘Why’ (waarom).

Iedereen binnen een organisatie kan uitleggen wat de  
organisatie doet. Sommige medewerkers kunnen ook  
uitleggen hoe de organisatie dat doet. Maar slechts een 
enkeling kan uitleggen waarom de organisatie dat doet. 
Waarschijnlijk zelfs alleen de oprichter. Waarom? Omdat hij 
of zij ooit begon met een ideaalbeeld in zijn of haar hoofd 
toen hij of zij de organisatie opstartte. Het is goed dat je 
weet wat je doet en hoe je dat doet, als het maar voortkomt 
uit je ‘waarom’ - je ‘Why’ - anders mist er iets. 

De ‘Why’, het waarom, kunnen we natuurlijk ook  
betrekken op onszelf als persoon. Waarom zijn wij hier op 
aarde, waarom sta ik elke dag op, wat vind ik belangrijk?  
Als je dat weet, kun je zelf kiezen hoe je dat gaat invullen. 

De ‘Why’ van BeneFits is erop gericht om zelfregie te  
behouden en de koopkracht van de leden te versterken.  
BeneFits doet dit door verbindingen te leggen en  
leveranciers te zoeken die daaraan willen bijdragen. Daarom 
kunt u komend jaar ook weer profiteren van veel korting  
en gemak bij meer dan 350 aangesloten leveranciers en 
plaatselijke ondernemers. 

Met uw ledenpas kunt u gebruikmaken van diverse diensten, 
denkend aan hulp in het huishouden, maaltijdbezorgdienst, 
tuinman, verzorging, kapper aan huis, boodschappenbezorg-
dienst en ga zo maar door. Ook geldt dit voor hulp bij andere 
zaken, zoals ondersteuning bij uw administratie of computer. 
Naast deze diensten kunt u profiteren van de vele kortingen 
in onze webshop. In het hart van dit magazine vindt u het 
kortingskatern en diensten die bij u passen. Zorgverzekeraar 
CZ biedt ook in 2017 weer de vertrouwde korting van 5% op 
de basis- en de aanvullende verzekering.

Verder in dit magazine aandacht voor de 10-jarige samen-
werking met Zuyderland, het klanttevredenheidsonderzoek, 
een stuk over welke ledenpassen er allemaal in omloop zijn, 
een leuke sticker-actie en de aankondiging van het ontbijt 
waarvoor we u als lid uitnodigen als op 28 maart a.s.;  
dit belooft een hele happening te worden!

Kortom... zet een lekker kopje koffie of thee en neem 
even de tijd om door het magazine te bladeren met weer 
diverse mooie verhalen. Wij wensen u veel plezier bij het 
lezen. 

Heeft u nog vragen? Dan kunt ons bellen tijdens  
kantooruren op 046-204 06 28. Ons enthousiaste team 
staat u dan graag te woord.
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Servicepas Gemeente Meerssen
Inwoners van de Gemeente Meerssen kunnen gebruik  
maken van deze pas en genieten van het lokale aanbod aan 
kortingspartners. Ook ondersteunt deze pas de burgers 
in de zelfredzaamheid en zullen er in de toekomst voor 
kwetsbare burgers speciale regelingen getroffen worden ter 
verstrekking van deze pas. 

ServicePlusAbonnement van Vivantes
Deze pas dient ter ondersteuning en bevordering van de 
zelfredzaamheid voor mensen in de thuissituatie. Ook 
medewerkers en vrijwilligers kunnen van deze pas gebruik 
maken, ook voor het interessante kortingsaanbod.

WBG ledenpas
Deze pas is verstrekt als blijk van waardering aan trouwe 
huurders die langer dan 40 jaar! huren bij deze woning-
bouwcorporatie uit de omgeving Born. 

Zorg Groep Beek ledenpas
Deze pas dient ter ondersteuning en bevordering van de 
zelfredzaamheid voor mensen in de thuissituatie.  
Ook medewerkers en vrijwilligers kunnen van deze pas  
gebruik maken, ook voor het interessante kortingsaanbod.

Zuyderland ServicePas
Deze pas dient ter ondersteuning en bevordering van de 
zelfredzaamheid voor mensen in de thuissituatie.  
Een verlengstuk van het al uitgebreide aanbod aan zorg 
welke Zuyderland biedt. Daarnaast stimuleert deze pas tot 
het kopen bij lokale ondernemers en kunnen leden gebruik 
maken van het interessante aanbod aan kortingspartners. 

BeneFits ledenpas
Graag verbinden wij mensen aan elkaar en mensen aan orga-
nisaties zodat zij worden geholpen in hun zelfredzaamheid. 
Ook bevorderen wij graag uw koopkracht door de interes-
sante kortingen. Zodat het leven net ietsje gemakkelijker en 
goedkoper wordt. 

IZT-Limburg ledenpas
Deze pas dient ter ondersteuning en bevordering van de 
zelfredzaamheid voor mensen in de thuissituatie. Ook 
medewerkers en vrijwilligers kunnen van deze pas gebruik 
maken, ook voor het interessante kortingsaanbod.

Mantelzorg 
Van waarde voor elkaar pas van de gemeente Stein. Mantel-
zorgers van cliënten uit de gemeente Stein ontvangen deze 
pas als blijk van waardering voor het bieden van trouwe 
mantelzorg.

Mijn BeneFitspas Sittard-Geleen
Inwoners van de Gemeente Sittard-Geleen kunnen gebruik 
maken van deze pas en genieten van het lokale aanbod aan 
kortingspartners. Ook ondersteunt deze pas de burgers in 
hun zelfredzaamheid en kunnen minima gebruik maken van 
bijzondere bijstand ter verstrekking van deze pas.  

NivoZorgServicepas
Deze pas dient ter ondersteuning en bevordering van de 
zelfredzaamheid voor mensen in de thuissituatie. Ook 
medewerkers en vrijwilligers kunnen van deze pas gebruik 
maken, ook voor het interessante kortingsaanbod.

WELKE PASSEN ZIJN IN OMLOOP 
EN WELKE PAS HEEFT U?

BeneFits is inmiddels 7 jaar actief en er zijn inmiddels ruim 28.000 ledenpassen in omloop. 
Er zijn verschillende organisaties die de ledenpas ‘uitgeven’ of ‘verstrekken’.

Alle BeneFitspashouders kunnen gebruik maken van hetzelfde pakket en genieten overal gelijke kortingen. 
De ledenpassen zijn op de achterkant allemaal gelijk door het BeneFits logo. De voorkant echter is heel divers.  
Elke organisatie waar BeneFits mee samenwerkt heeft zijn eigen reden (waarom/why) om samen te werken. 

Hier een opsomming:
ServicePas

www.bene
-fits.nl

Gemeente Meerssen

NivoZorg Servicepas

ADVERTENTIE

ServicePlu
sAbonnem

ent

Wilt u meer weten over ons ServicePlusAbonnement?

Bel dan 046 457 08 60 of mail naar bdz�vivantes.nl

Tel. 046 428 08 27  •  www.izt-limburg.nl

LEDENPAS

Thuiszor
g

www.zorggroep-beek.nl
www.bene-fits.nl  T  046-2040628  Postbus 549  6180 AA  Elsloo (LB)

mijn BeneFitspas

Sittard-Geleenmijn BeneFitspas

Sittard-Geleen

Thuis in wonen 
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Speciaal voor leden van 
Stichting Benefits

5% korting op de basisverzekering
5% korting op de aanvullende verzekering

   
•  Mijn CZ geeft direct inzicht in vergoedingen, 

uitgaven, eigen risico

•  gespreid betalen verplicht eigen risico 
mogelijk

•  uw vergoedingen binnen 10 dagen  
op uw rekening

Bereken 
nu uw

voordeel!
Ga voor meer informatie naar  
www.bene-fits.nl/cz

Profiteer 
van

collectief
voordeel

ADVERTENTIE
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BENEFITS STICKER ACTIE!
Bent u blij met BeneFits? Laat zien dat u lid van BeneFits bent. 

Plak de sticker op een zichtbare plaats op uw auto, fiets, scootmobiel, caravan of bedenk zelf een leuke plek. 
Maak er vervolgens een foto van en stuur deze naar ons. Elke maand kiest het BeneFits team de leukste foto en diegene 

ontvangt een VVV bon ter waarde van € 25,-.

Stuur uw foto naar: 
BeneFits
Postbus 549
6180 AA Elsloo

E-mail  uw foto naar: 
administratie@bene-fits.nl 

of plaats deze op de facebook-pagina 
van BeneFits

Vermeld bij de foto:
• Naam lid
• Lidmaatschapsnummer
• Telefoonnummer

BLIJ 
MET 

BENEFITS?
LAAT HET 

ZIEN!

LEUKE FEITJES 
OVER BENEFITS

In het afgelopen jaar is BeneFits fors gegroeid qua gebied, doelgroep en aantallen. Waar BeneFits eerder al op 
Limburgse schaal actief was, zijn er nu diverse nieuwe samenwerkingspartners bijgekomen die het concept stevig 

uitdragen. De gemeente Stein bijvoorbeeld waardeert haar mantelzorgers met de pas. De Gemeente Meerssen 
heeft het concept ook geadopteerd waarmee BeneFits meer voeten aan de grond krijgt in het Heuvelland. 

Graag houden we onze grafieken up to date. 
Bent u verhuisd of zijn er andere wijzigingen te melden over uw thuissituatie?

Informeer ons svp tijdig via administratie@bene-fits.nl
of bel ons 046-2040628.

ADVERTENTIE

Op dit moment genieten 
meer dan 28.000 leden van 
de pas, hetgeen een groei is 
van 12% in het afgelopen jaar. 

Ons oudste lid is 
103 jaar oud en 

het jongste lid 0.

De meeste leden wonen in Limburg en wel in de 
Westelijke Mijnstreek, maar er zijn ook Duitse leden, Belgi-
sche leden, maar ook leden uit Heerhugowaard, Amsterdam 
en Utrecht.

Het aantal kortingspartners
is ook flink gestegen van
250 naar 350 in 2016. Dit is 
een groei van maar liefst 40%.

28.000
leden

250 350

+40%

+12%

7
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zeer voordelig proeven!
Probeer nu eenmal ig 5 maalt i jden
voor slechts €3,99 per maalt i jd!

PROEFPAKKET vriesvers

(art. nr 93958)
•  Runderlapje in jus met gesneden

spinazie en aardappelen

• Nasi goreng met kipsaté

• Macaronischotel

• Runderhachee met rode kool

 en aardappelen

• Grootmoeders kippannetje: 

 kippenpoot met groenten en 

 gebakken aardappelen

5 HEERLIJKE MAALTIJDENNu € 19,95Slechts € 3,99 per maaltijd! Uw actiecode:05 - 0217 - 1754

www.apetito.nl/proefpakket
info@apetito.nl

Eenmalige deelname per adres.

Vragen of bestellen?
Wij helpen u graag verder!

    0800 - 023 29 75 (gratis)

(op werkdagen van 8.00 - 18.00 uur)

Ook natriumarm!
Informeer naar de

mogeli jkheden.

•   Ruime keuze in maaltijden

•   Dagelijks warm of wekelijks 
 vriesvers bezorgd

•   Ook dieetmaaltijden

•   Gratis klantenservice

•   Geen verplichtingen

•   Geen bezorgkosten

•   Leden van Benefi ts krijgen 10% korting 
 op alle vervolgbestellingen

47603 Apetito Adv Probeeractie A4 Benefits 25112016.indd   1 25-11-16   09:55

ADVERTENTIE
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Deze enquête sluit op 1 maart 2017, dus wees svp op tijd. 

1) Algemene vragen

Leeftijd:

Geslacht: 

Woonplaats:

Ik ben lid via: 

❏ BeneFits

❏ IZT-Limburg

❏ Mantelzorg van waarde voor elkaar pas

❏ Mijn BeneFitspas Sittard Geleen via bijzondere bijstand

❏ Mijn BeneFitspas Sittard Geleen maar u betaalt het lidmaatschapsgeld zelf

❏ NivoZorg

❏ Servicepas Gemeente Meerssen

❏ Vivantes 

❏ Vivantes Maaskant Wonen

❏ Vivantes Wonen Limburg 

❏ WBG Born Grevenbicht

❏ Zorg Groep Beek

❏ Zuyderland (voorheen Orbis)

2) Waarom bent u in het bezit van de ledenpas? Svp aankruisen wat van toepassing is, meerdere antwoorden mogelijk 

❏ Om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen;

❏ Vanwege korting bij CZ;

❏ Gratis gekregen door bijv: werkgever, thuiszorginstelling;

❏ Vanwege betrouwbare bedrijven die aangesloten zijn;

❏ Vanwege hoge korting bij mijn vaste winkel; 

❏ Vanwege goedkope pretparktickets

❏ Anders namelijk:

KLANTTEVREDENHEIDS
ONDERZOEK 

Graag horen wij uw mening over onze dienstverlening. Met uw antwoorden kunnen wij u nog beter van dienst zijn
en aansluiten bij uw wensen. De antwoorden worden uiteraard anoniem verwerkt. 

Als u deze enquête invult maakt u kans op een VVV bon ter waarde van € 25,- 
U kunt deze vragenlijst ook digitaal invullen door naar www.bene-fits.nl te gaan. 

GRAAG RETOURNERENVÓÓR1 MAART

ADVERTENTIE
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3) Maakt u weleens gebruik van de kortingen die u krijgt bij verschillende bedrijven op vertoon van de ledenpas?

❏ Ja, ik maak gebruik van 

❏ Nee, want

4) Wij proberen u als lid goed te informeren. Leest u onderstaande communicatie uitingen wel eens? 

❏ de digitale nieuwsbrief die 10 x per jaar wordt verstuurd

❏ Het ledenmagazine dat 1 x per jaar wordt verstuurd

❏ De Facebook / Twitter berichten die worden geplaatst

5) Zou u meer of vaker geïnformeerd willen worden over kortingen en zo ja, hoe dan? 

❏ Ja, namelijk middels

❏ Nee

6) Heeft u behoefte aan andere bedrijven of dienstverleners waar u eventueel met korting gebruik van wilt maken?

❏ Ja, namelijk 

❏ Nee, want

7) Als u een rapportcijfer zou moeten geven over de algemene kwaliteit van BeneFits, wat zou u dan voor een cijfer 

geven?  1  2  3  4  5  6  7  8  9  1 0

8) Ten slotte heeft u nog enkele verbetersuggesties?

Bedankt voor u medewerking tijdens dit onderzoek. Door u medewerking maakt u kans op een  VVV bon ter waarde van € 25,- 
U dient dan wel uw gegevens aan ons door te geven:

Achternaam:

Lidnummer: 

Telefoonnummer: 

E-mailadres:

Stuur deze enquête svp voor 1 maart a.s. retour aan: BeneFits, postbus 549, 6180 AA Elsloo

10
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Hellen Mayntz
Ik ben 42 jaar en al heel wat jaren getrouwd met Jo. Sinds 
1 april 2016 (en dat is geen grap), versterk ik het team van 
BeneFits en ben als coördinator voor zusteronderneming 
Social Care betrokken bij diverse projecten. Mijn jarenlange 
ervaring als manager binnen diverse zorginstelling komt 
goed van pas in mijn huidige functie als coördinator. Zelf-
standig werken, verantwoordelijkheid nemen, plannen en 
organiseren zijn kwaliteiten die mij op het lijf geschreven 
zijn en die ik goed kan gebruiken om als “duizendpoot” mijn 
werk te kunnen uitvoeren. Met name de afwisseling en 
uitdaging binnen mijn werk geeft mij veel energie. Ik doe dit 
alles met passie en plezier, samen met een geweldig team. 
De Why van mij? Ik sta elke dag op met de intentie om iets 
voor een ander te betekenen door de juiste verbindingen te 
leggen, zodat het leven voor diverse mensen wat mooier kan 
worden.

Pascalle van Ool
Je bent zo oud als je je voelt wordt altijd gezegd en dat is 
jonger dan mijn daadwerkelijke leeftijd van 47 jaar. Dit komt 
waarschijnlijk omdat ik alles uit overtuiging en met passie 
probeer te doen. Zoals met liefde zorgen voor mijn echt- 
genoot en 2 kinderen. Klaarstaan en behulpzaam zijn voor 
mijn omgeving. Maar ook werken bij een organisatie die 

HET BENEFITSTEAM
Graag willen we de mensen die elke dag enthousiast voor u klaar staan  nogmaals aan u voorstellen.

staat voor waar ik in geloof en ik uitgedaagd wordt om alle 
aspecten van mijn talenten ten volle te benutten. Dus geen  
9  tot 5 mentaliteit en vol overgave doen waar ik goed in ben. 
En dat is ervoor zorgen dat jullie als leden gebruik kunnen 
blijven maken van een mooi netwerk, mensen enthousiast 
informeren  op beurzen, open dagen of bijeenkomsten. 
Maar ook zorgen dat op kantoor alles op rolletjes loopt, en 
natuurlijk service bieden en klantgericht zijn als dat nodig 
is. Hoe mooi is het dat dit kan bij een organisatie waar dit 
ook gezien en gewaardeerd wordt! Als team motiveren en 
versterken wij elkaar en is het onze intentie om uw wereld 
net iets makkelijker en mooier te maken.

Sylvia Vranken
Ik ben 37 en heb twee lieve dochters waar ik ontzettend  
van geniet. Als hobby zing ik graag. In 2009 richtte ik  
BeneFits op, waar ik met veel toewijding werkzaam ben. 
Mijn werkzaamheden zijn zeer divers en geven veel  
voldoening. Daarnaast ben ik werkzaam voor de zuster- 
onderneming van Social Care BV. Mijn Why? Ik word  
ontzettend blij als ik anderen kan helpen in hun ontwikkeling 
en zelfredzaamheid en mensen met elkaar verbinden. Zo 
vind ik het geweldig om te zien hoe u als klant aangeeft dat 
u door het gebruik van de pas versterkt wordt in bijvoor-
beeld langer zelfstandig kunnen wonen, of in uw koopkracht. 
Daarnaast ben ik ontzettend trots op het team van BeneFits, 
als mensen om wie ze zijn en om wat ze uitdragen en hoe 
ook zij zich ontwikkelen. 

“ Wij staan u graag te woord en beantwoorden alle 
voorkomende vragen. Bent u op zoek naar een kapper,  
klusjes- of tuinman? Wij vinden iemand voor u die aansluit 
op uw wensen. Ook voor het doorgeven van wijzigingen 
kunt u bij ons terecht. Bent u nog geen lid maar wilt u dit wel 
graag worden? Wij verzorgen telefonisch uw inschrijving en 
zorgen ervoor dat de ledenpas zo snel mogelijk op uw  
deurmat ligt. Op deze manier kunt u snel gebruikmaken 
van alle voordelen van BeneFits.” 

De telefonistes van de 
backoffice zijn Ilse Pratt, 
Sonja van de Ven, Bertie 
Frissen & Anouk Stevens 

Het BeneFits team (vlnr):  Sylvia Vranken, Hellen Mayntz &
Pascalle van Ool
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Betaalbaar, kwaliteit & service!
Uw officiële totaal leverancier 

voor hulpmiddelen & scootmobielen

Wethouder Sangersstraat 40 Beek. 046-4372727 www.gabriel-hulpmiddelen.nl

Tot € 1000,- korting 
op nieuwe rolstoelen 
& scootmobielen!

 *10% korting op alle hulpmiddelen, m.u.v. aanbiedingen

Scootmobiel 
Mercurius 4 LTD

van €3495 voor €2995 

Scootmobiel
Carpo 3 of LTD

van €4250 voor €3250

Rollator 286 
van € 89.95 voor € 59,95

Benefits

korting!*

Rolstoel
Vermeiren Jazz S50
van € 329 voor € 169

Opvouwbare Scootmobiel 
Antares 4

van € 795 voor € 695

Reis rolstoel 
Zinger

Van € 2495 voor € 1995 !

Slecht 
19 kg!

Rollator Torro
van € 199 voor € 149

Rollator Drive Nitro
van € 299 voor € 249

Tot 25% korting op rollators
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Om u ook daadwerkelijk aan elkaar te verbinden als leden 
organiseren we in 2017 een ledendag. Zo leert u andere 
leden kennen en kunt u ervaringen delen en een fijne dag 
beleven. 

Graag nodigen wij u uit voor een ontbijt op 28 maart 2017 
(zie ook onze uitnodiging eerder in dit magazine).

BENEFITS; VERBINDEN
EN ZELFREGIE BEHOUDEN

Sinds de komst van social media kom je met veel verschillende mensen in contact. Via Facebook, Twitter  
en diverse websites of buurtplatformen, omdat je op zoek bent naar een persoon, product of dienst.  

Al deze contacten brengen je in verbinding met een ander. 

SOCIAL CARE
Er ontstaan steeds meer zogenaamde digitale wijkportalen of platformen ter bevordering van de zelfredzaamheid.  

Deze technische oplossingen leiden niet automatisch tot zelfredzaamheid. 

Naast dagelijks met veel liefde en plezier te werken bij BeneFits zijn we ook drukdoende om op het internet en daarbuiten 
mensen aan elkaar te verbinden in de wijk. Dit gebeurt onder de naam van Social Care. 

Social Care beheert (digitale) wijkportalen die de zelfredzaamheid van buurtbewoners bevorderen. Wij bieden zowel online 
als offline community management. Ook leidt Social Care lokale community managers, zogenaamde aanspreekpunten en/of 
vrijwilligers op. Zowel op internet als daarbuiten halen wij hulpvragen op uit de wijk zoals bijvoorbeeld het doen van  
boodschappen of het bezoek aan het ziekenhuis en koppelen deze aan beschikbaar aanbod van bereidwillige buurtbewoners 
of studenten. Social Care levert haar diensten voor de volgende platformen, neem gerust een kijkje.

Het ene contact zal lang en duurzaam zijn en het andere 
zakelijke en kort. Naast of juist door social media vinden er 
ook veel persoonlijke contacten plaats, die voor velen een 
enorme meerwaarde hebben in hun leven. Denk daarbij  
aan alle zorgverleners, mantelzorgers en vrijwilligers die 
dagelijks voor hun medemens klaar staan.

De verbintenis met verschillende mensen kan je helpen in 
je persoonlijke ontwikkeling. Je bent niet de enige die met 
persoonlijke gevoelens of gedachten rondloopt, maar kunt 
ze delen met anderen. Daarnaast kun je kennis en ervaring 
van anderen gebruiken om jezelf te vormen. En van iedereen 
neem je iets mee dat goed voor jou voelt. Door te verbinden 
nemen je contacten toe en kun je je zelfregie steeds langer 
behouden. BeneFits stelt zich ook ten doel om mensen met 
elkaar te verbinden, zodat de zelfregie zolang mogelijk  
behouden kan blijven. Dit doen we door u te helpen  
wanneer u een beroep ons doet, bijvoorbeeld met het  
vinden van een geschikte klusjesman, een kapper aan huis of 
een andere trouwe dienstverlener. Ook kunnen we u helpen 
de weg te vinden door diverse instanties die ook net als wij 
ondersteunen. 

ADVERTENTIE

maastricht
heuvelland
online.nl
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Safe Wooncomfort
Zo voelt veilig

alarmerings-
systemen

domotica trapliften bouwkundige
aanpassingen

SAFE Wooncomfort
aan de Heijgraef 6, 6161 DK Geleen
Telefoon: 046 204 6116
E-mail: info@safewooncomfort.nl
Website: www.safewooncomfort.nl

Wij zorgen voor een veilige en comfortabele leefomgeving. 
Bij ons kunt u terecht voor al uw vragen betreffende: 

• Personenalarmering
• Alarminstallaties
• Intercomsystemen
• Trapliften 
• Woonhuisautomatisering

Wij bieden u al een personenalarmering aan voor € 17,50 per maand. Dat 
ervoor zorgt dat u prettig thuis kunt blijven wonen en toch met één druk 
op de knop hulp van uw omgeving kan inroepen. Benefits leden betalen 
bij dit abonnement  geen installatiekosten.

safe wooncomfort A4-2015nwHR.pdf   1   17-07-15   00:34

ADVERTENTIE
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KORTINGS-
KATERN

met een overzicht van bedrijven in:
Westelijke Mijnstreek

Parkstad Limburg
Maastricht en Heuvelland

Overige regio’s

Voor meer informatie over kortingen kunt u kijken op www.bene-fits.nl of bellen met BeneFits 046 - 204 06 28

ADVERTENTIE
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KORTING AAN DE KASSA

•  ’t Heukske Traiteur en kaasspecialist Raadhuisplein 41 Stein

•  Aete Bie Loe Stationsstraat 87 Elsloo

• • Autorijschool van Haren en Zn. 045-8510801

•  Babystuff company webshop babyspullen  
 www.babystuffcompany.nl  

•  Bakkerij Puts diverse locaties o.a. Sittard, Born e.o.

• Bemelmans Optiek Salmstraat 54 Geleen

•  Bettina’s Bakery Stationsstraat 70 Elsloo

•  Bakkerij Dukers diverse locaties in Geleen, Elsloo, Beek 

•  Boekhandel Krings Brandstraat 23 Sittard 

• Bouwmaat bouwmarkt Dr. Nolenslaan 111 Sittard 

•  Chocolaterie Choman Burgemeester Janssenstraat 17 Beek

•  Crealisa tuinbeelden en woondecoraties Stationsstraat 77   
 Elsloo

•  De Bijzondere Ballon ballondecoraties op locatie 
 06-22351032

•  Euro-Art Cadeaushop Winkelcentrum Makado Beek 

• • Freeride Bike Shop fietswinkel Rijksweg Zuid 212 Sittard

•  Fotografie Jos Broers 045-5424662 / 06-18345703

•  www.geboortebordhuren.nl 06-16072605

•  www.inktpatroonleeg.nl  

• •Hubo van Ophoven kluswinkel Annastraat 24 Geleen 

•  Intersport de Bruyn sportartikelen Voorstad 5 Sittard 

•  KantoorArtikelen.nl webshop kantoorartikelen 045-5229311  
 www.kantoorartikelen.nl 

•  Kersten Revalidatietechniek ook aan huis  
 www.kerstenwinkel.nl 

•  Melk en Meer Vers specialist rijdende winkel aan huis
 06-15084045

•  Mens en Bloem Pastorijstraat 47 Nuth maar ook aan huis 
 06-48722566

•  Modima XL mode voor de heer met een maatje meer  
 Raadhuisstraat 8 Beek en aan huis

•  Multivlaai Beek Makado Beek, bezorgt ook aan huis

•  Slagerij Guido Veugen Markt 100 Beek

•  Tiny Gifts bedankjes voor feesten Komeetlaan 20 Sittard 
 of aan huis 046-4585187

•  United Consumers Autoverzekering 040-2350560

•  United Consumers Energie 040-2350560

•  Vrienden van Oostenrijkse wijn
 www.vriendenvanoostenrijksewijn.nl aan huis 06-22068145 

•  VVV Zuid-Limburg streekproducten in div. Limburgwinkels

CULTUUR EN REIZEN

• ECT Zorgvakanties met ECR Domaine Cauberg 
 088-328 00 00

•  Face 2 Face Travel de Globetrotter reisbureau aan huis 
 046-4261816 

•  Gerarduskalender bestellen met korting 
 www.kloosterwittem.nl 

•  Kuypers Verhuur vakantiehuizen Zuid Frankrijk 016-5387092

•  Lindetours dagtochten en zorgreizen 045-5753636

•  Lindetours luchthaventransfer 045-5753636

DIENSTEN IN EN OM HET HUIS

•  ’t Heukske Traiteur en kaasspecialist aan huis 046-4260760

•  A & V ICT Computerhulp op afstand 043-3629222

•  Ankie: Care 4 You mammacare speciaalzaak aan huis 
 www.ankiecare4you.nl

•  apetito Maaltijden aan huis 0800-0232975

•  Audicien aan huis Beter Horen 0800 0200 159

•  Audicien aan huis de Streukens buitendienst 043-3560274

•   Audicien aan huis Tonen 088-1030200

•  Bedienings Service horecapersoneel bij feestjes 
 046-4857762

•  BeneFits sociale alarmering 046-2040628

•  Bosscher Elektrotechniek 045-5426849

•  Clean Shirt Service stomerij en wasserij aan huis service
 06-12097893

•  De Klussenbox klussendienst voor senioren 06-13883611

•  Den Dulk en van Wijk belastingaangiften en accountancy
 06-10058670 

•  Face 2 Face Travel de Globetrotter reisbureau aan huis 
 046-4261816 

•  Fotografie Jos Broers aan huis 045-5424662

•  Gehlen Zonwering 046-4510050

•  Guido Design raamdecoraties 06-12873736

•  Hair4you by Linda Margrietstraat 16 Beek 06-20262526

•  Heerlijk Hulp 06-37345965

•  HSD Schoonmaakbedrijf 06-46033665

•  Hoveniersbedrijf Groen-Licht 06-50802822

•  Hoveniersbedrijf Leon Cals 046-4428484

•  Hubo van Ophoven Klusservice 046-4741059

• www.inktpatroonleeg.nl  

•  Jim Coaching financiële ondersteuning 06-43972511 

•  Jomar Schoon met Zorg 045-4041915

•  Jos Keulen klusservice 06-83233200

•  Kapsalon Christine pruiken en haarwerken Graetheide 48A  
 Born 046-4852231

•  Keldan Grafonderhoud 06-52394477

•  Maison Peggy ambulante kapper aan huis 06-23352627

• Mobiele kapper HairMode 4 You www.hairmode4you.nl

• Mobiele kapper Salon van VON aan huis 06-14256315

•  Melk en Meer rijdende winkel aan huis 06-15084045

•  Monast begeleiding en ondersteuning 06-14464270 
 of 06-53591753

•  Opticien aan huis 06-29 11 99 75

WESTELIJKE MIJNSTREEK

Legenda kortingsafspraken leveranciers
Kortingsafspraken kunnen wijzigen, u kunt geen rechten ontlenen aan dit overzicht. Kijk voor actuele kortingsafspraken op 
www.bene-fits.nl of bel 046-2040628. Kortingspartners staan alfabetisch geordend op naam.

•5% korting •10% korting•15% korting•20% korting •Diverse kortingen •Extra service•geen extra korting•Presentje
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•  Optiek aan Huis 045-5234576

•  Ouderenadviesbureau Sonja Smeets 06-53485169

•  Pedicure Lizette aan huis 06-24943415

• Plus Boudy Postma met bezorgservice De Samaritaan 8 
 Sittard

•  Praevision Financiële coaching en begeleiding 06-11161607

•  Rik Dieteren sneeuwdooikorrels 0475-785199 

•  Riool Reinigings Service en Holland Riooltechniek 
 0475-346220

•  Roger’s Glazenwasserij 06-52468059

•  Sabah’s Hairstyle kapper 046-7850209

•  Safe Wooncomfort woningaanpassing 046-2046116

•  Saniga gewichtsbeheersing en massage 06-53530847

•  Schildersbedrijf Leon Waarts 06-11017391

•  Schoonheidssalon Beauty Centre Mirjan 06-13622405

• Seniorenverhuizingen Rik Dieteren 0475-785199

•  Skin Balance pedicure 06-48185385

•  Slagerij en partyservice Pinkaarts 045-5640555

•  Social Computers & Educatie www.socialcomputers.nl

•  Stichting Lyvia Studenten bieden ondersteuning 
 en gezelschap www.lyvia.nl 046-8505397

•  Streukens Hooroplossingen Audicien www.streukens.nl

•  Student aan Huis computerhulp 0900-2001212

•  Theo’s hondenuitlaatcentrale 06-16830120

•  Tillmans Bouwservice Nuth 045-5251818

•  Tilly’s hulp, klus- en zorgdiensten 06-29310100

• UQARE introduceert Monty Alarmeringssysteem 
 046-8505159

• • UTS Bernardt Verhuizingen 046-4363130

•  Uw Metgezel Persoonlijke begeleiding 06-21907250 

•  Veronique Kookt Maaltijdservice 046-4264277

•  Vershuys.com Boodschappenservice 0900-8600 

•  Veur Mekaar praktische hulp en ondersteuning
 06-46752800 of 06-15244132

•  Vreuls Meubelen 045-5446655

•  Welzohandig klussendienst voor 55+-ers 
 of hulpbehoevenden 046—4571915

•  Wenatex slaapadvies op maat aan huis 06-28826293

• Zuyderland Huishoudelijke Hulp 046-7505450

DIENSTVERLENING

•  Afisco belastingadvies 043-3630719

•  Bureau Meditex rijbewijskeuring 046-4523818

•  CZ zorgverzekering 046-2040628

•  Den Dulk en van Wijk accountancy en belastingadvies 
 06-10058670 

•  Hefgra Blusmiddelen 0475- 56 40 22

•  Inside/out Media Consultancy Communicatiebureau 
 046-4519520

•  Jim Coaching financiële ondersteuning 06-43972511 

•  Klinkers makelaardij 046-2040005

•  Penners Advocatuur 06-46036046

• Peusen Uitvaartzorg 0475-486100

•  Praevision Financiële coaching en begeleiding 06-11161607

•  United Consumers Autoverzekering 040-2350560

•  United Consumers Energie 040-2350560

•  Vleeshouwers Financieel Adviesbureau B.V. 0475-542600

HORECA EN EVENEMENTENVERHUUR 
EN DAGJE UIT

• •‘t Hartje van Geleen Restaurant Markt 124 Geleen
 046-4742956

•  Aete bie Loe Stationsstraat 87 Elsloo 046-4374270

•  All-in Echt evenementenlocatie Bandertlaan 9 Echt 
 0475-418901

•  apetito maaltijdservice 0800-0232975

•  Bedienings Service horecapersoneel thuis 06-15108470

•  Chocolaterie Choman Burgemeester Janssenstraat 17 Beek  
 046-4375480

•  Click 4 Friends vriendschapsnetwerk www.click4friends.nl   
 045-5268251

•  De Bijzondere Ballon op locatie 06-22351032

•  www.geboortebordhuren 06-16072605

•  Koninklijke Harmonie van Thorn ook cd’s info@kht.nl

•  Le Clochard lunchroom Steenweg 89 Sittard 046-4525050

•  Maurice Kikken Catering 043-3649089

•  Paradijsvogels activiteiten 043-3064951

•  Partyservice Limburg 06-53887663

•  Steinerbos Recreatiepark Stadhouderslaan 220 Stein 

•  Tiny Gifts bedankjes voor feesten Komeetlaan 20 Sittard 
 of aan huis 046-4585187

•  Traiteur van Hoof 0032-89721092

•  Valdeludo avonturenpark Bandertlaan 9 Echt 0475-418908

•  Zalen & Congrescentrum ’t Kaar Beek Stationstraat 126   
 Beek

•  Zalencentrum Vivaldi Dieterenstraat 7 Stein 046-4338476

PERSOONLIJKE VERZORGING

•  Active Medical Check rijbewijskeuring 088-2866055

•  Beauty Centre Mirjan 
 schoonheidsbehandeling aan huis 06-13622405

•  Dunja Smeets praktijk voor gewichtsbegeleiding 
 Past. Tissenstraat 2 Elsloo 06-17501250

•  Ergotherapie Parkstad 06-52879833 

•  Hair4you by Linda Margrietstraat 16 Beek 06-20262526

•  Hairmode 4 you kapster aan huis 06-22896680

•  Kapsalon Christine pruiken en haarwerken Graetheide 48 A  
 Born, ook aan huis 046-4852231

•  Gabriel Hulpmiddelen Wethouder Sangersstraat 40 Beek

•  Kapsalons Zorgcentra Zuyderland 046-2040628

•  Ladyline afvalstudio Brugstraat 77a Sittard 046-7370107

•  Maison Peggy kapster aan huis 06-23352627

• Manicure Salon Ingrid Meerdel 29 Elsloo 
 en op verzoek aan huis 06-25422375

•  Pedicure Lizette Vranken ook aan huis 06-24943415

•  Pedicure Mario Bevers Munstergeleen en ook aan huis 
 06-28435769

•  Pedicuresalons Zorgcentra Zuyderland 046-2040628 

•  Pedicure Piedi Sani 06-40793506

•  Permanente Make up Salon Ingrid Meerdel 29 Elsloo 
 en op verzoek aan huis 06-25422375

•  Sabah’s Hairstyle kapster aan huis 046-7850209

•  Salon van Von kapster aan huis 06-14256315

•  Saniga gewichtsbeheersing en massage ook aan huis 
 06-53530847
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•   Schoonheidssalons Zorgcentra Zuyderland 046-2040628

•  Skin Balance pedicure 06-48185385

PR COMMUNICATIE EN TRAININGEN

•  Boost Training en Coaching 043-4592085

•  Core Quality Education 046-4811977

•  Guido Design Raamdecoraties 06-12873736 

•  Hefgra EHBO opleidingen 0475- 56 40 22

•  High Camera hoogte en luchtfotograaf 06-53345878

•  Inside/out Media Consultancy 046-4519520

•  Instructie en Service van Ool reanimatiecursussen 
 06-25021968

•  Via Syl Via stoppen met roken 06-23016565

•  Y-Design grafische vormgeving 046-4263525

SPORT EN BEWEGEN

•  Anytime Fitness Sportschool Elsloo, Geleen,  en Sittard   
 www.anytimefitness.nl  

•  Bedrijfsfitness online.nl 070-3014034 

•  Cycle Center Valkenburg fietsverhuur De Valkenberg 8B 
 ook op locatie

•  Dunja Smeets praktijk voor gewichtsbegeleiding 
 Past. Tissenstraat 2 Elsloo 06-17501250

•  Fitness & Zo Florianstraat 8 Born

•  Health & Club Sports Vouershof sportschool Vouershof 3   
 Geleen

•  Intersport de Bruijn Voorstad 5 Sittard 

•  Laco Glanerbrook Sportschool Kummenaedestraat 45 
 Geleen

•  Ladyline afvalstudio en sportschool Brugstraat 77a Sittard 

•  Leef & Beweeg sportschool Kerkstraat 13 A Born 

•  Medi Ergo ergotherapiepraktijk 06-21117883

•  Medi-Sport Norbertijnenstraat 77a Geleen 

•  Sportvision sportschool met aantrekkelijk aanbod voor 
 senioren Wagenaarstraat 157 Geleen

•  Studio Souplesse Yoga Heerstraat Centrum 9 Stein

•  Synthese praktijk voor ergotherapie 0464754034

•  TTC Kluis Tafeltennisvereniging Jos Klijnenlaan 709 Geleen

•  Zwembad de Nieuwe Hateboer Sportcentrumlaan 9 Sittard

•  Zwembad Laco Glanerbrook Kummenaedestraat 45 Geleen

VERVOER

• Care 4 Cars autogarage Nusterweg 67 B Sittard

•  Cycle Center Valkenburg fietsverhuur De Valkenberg 8 B 

• • Freeride Bike Shop fietswinkel Rijksweg Zuid 212 Sittard

•  Lindetours Zorgreizen, luchthaventransfer en Dagtochten 

•  VOF Bergland Trading caravans Business Park Stein 204

WELLNESS 

•  Thermen Born Sauna Langereweg 21 A Born

ZORG WELZIJN EN ZELFREDZAAMHEID

•  Active Medical Check rijbewijskeuring 088-2866055

•  AltraCura begeleiding, thuis, zorg 046-4008009

•  Ankie: Care 4 You Mammacare speciaalzaak 046-2041578

•  Audicien Beter Horen 0800 0200 159

•   Audicien Hooroplossingen Streukens 043-3560274

•  Audicien aan huis Tonen 088-1030200

•  BeneFits sociale alarmering 046-2040628

•  Ease Travel Clinic & Healthsupport Geleenbeeklaan 2 
 Geleen 0900-8504466

•  Ergotherapie Parkstad 06-52879833 

•  Gabriel Hulpmiddelen Wethouder Sangersstraat 40 Beek 

•  Heerlijk Hulp 06-37345965

•  IZT-Limburg Thuiszorg 046-428 08 27

•  Kersten Revalidatietechniek www.kerstenwinkel.nl 
 0475-348348

•  Medi Ergo ergotherapiepraktijk 06-21117883

•  Opticien aan huis 06-29 11 99 75

•  Optiek aan Huis 045-5234576

•  Partners in Welzijn activiteiten voor ouderen 046-4288060

•  Safe Wooncomfort woningaanpassing 046-2046116 

• Smeets loopcomfort Lissabonlaan 10 Sittard 046-4746451

•  Spronken Orthopedie Prins Mauritslaan 96 Beek 
 046-4372777

• Stichting Lyvia Ondersteuning en Gezelschap 046-8505397

•  Streekzorg Westelijke Mijnstreek voor vrijwilligers via 
 zorgloket van uw gemeente 

•  Synthese Praktijk voor ergotherapie 046-4754034

•  Tilly’s hulp, klus- en zorgdiensten 06-29310100

• UQARE introduceert Monty Alarmeringssysteem 
 046-8505159

•  Veur Mekaar Hulp en Ondersteuning 06 - 46752800 
 of 06 - 15244132

•  Welzorg hulpmiddelen 045-5609880 

•  Zorg Groep Beek thuiszorg 046–2600113

• Zorgcentra Zuyderland locaties dagbesteding 
 046-2040628

•  Zuyderland Huishoudelijke alfahulp particulier 
 046-7505454

•  Zuyderland Thuiszorg ook particulier 088-4588888

Legenda kortingsafspraken leveranciers
Kortingsafspraken kunnen wijzigen, u kunt geen rechten ontlenen aan dit overzicht. Kijk voor actuele kortingsafspraken op 
www.bene-fits.nl of bel 046-2040628. Kortingspartners staan alfabetisch geordend op naam.

•5% korting •10% korting•15% korting•20% korting •Diverse kortingen •Extra service•geen extra korting•Presentje
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PARKSTAD

KORTING AAN DE KASSA

• •Autorijschool van Haren en Zn. 045-8510801

•   Babystuff company webshop voor babyspullen  
www.babystuffcompany.nl  

•  Bakkerij Smeets Brunssum en Schinveld 

•  Bemelmans Optiek Pastoor Kuilenweg 1 Hoensbroek

•  Bouwmaat bouwmarkt Breukerweg 185 A Heerlen

•  CD Juwelier Markt 29 Kerkrade   

•  De Bijzondere Ballon ballondecoraties op locatie  
 06-22351032

•  Fleurstyling Kapsalon en kappersgroothandel Kerkstraat 248  
 Brunssum

•  Flowerstyle Maurice bloemisterij Kennedylaan 86 Brunssum

•  Fotografie Jos Broers Johannes XXIII-Singel 66 Heerlen

•  Garage op den Kamp Nieuwstraat 20 Landgraaf

•  www.geboortebordhuren.nl  06-16072605

•  www.inktpatroonleeg.nl  

•  Jetten Mode en Schoenen Piusstraat 22-26 Kerkrade

•  KantoorArtikelen.nl webshop kantoorartikelen 045-5229311

•  Kersten Revalidatietechniek www.kerstenwinkel.nl 

•  Lingerie Barbara Kerkstraat 2b-2c Landgraaf

•  Mens en Bloem Pastorijstraat 47 Nuth

•  Modima XL mode voor de heer met een maatje meer  
 met aan huis service 046-4362057  

•  Rekers Tweewielers Willemstraat 85 Heerlen

•  Slagerij en Partyservice Pinkaarts Beekstraat 36A Schinveld 

•  Tiny Gifts bedankjes voor feesten, komt ook aan huis 
 046-4585187

•  Tisaco Daelderweg 31 Nuth

•  United Consumers Autoverzekering 040-2350560

•  United Consumers Energie 040-2350560

•  Vrienden van Oostenrijkse wijn aan huis 06-22068145 

•  VVV Zuid-Limburg streekproducten in diverse Limburg- 
 winkels

CULTUUR EN REIZEN

•  ECT Zorgvakanties met ECR Domaine Cauberg 
 088-328 00 00

•  Face 2 Face Travel de Globetrotter reisbureau aan huis 
 046-4261816 

•   Gerarduskalender bestellen met korting 
 www.kloosterwittem.nl 

•  Kuypers Verhuur vakantiehuizen Frankrijk 016-5387092

•  Lindetours luchthaventransfer 045-5753636

•  Lindetours Zorgreizen en Dagtochten 045-5753636

DIENSTEN IN EN OM HET HUIS

• A & V ICT Computerhulp op afstand 043-3629222

•  Ankie: Care 4 You mammacare speciaalzaak aan huis 
 www.ankiecare4you.nl

•  apetito maaltijden aan huis 0800-0232975

•  Audicien aan huis Beter Horen 0800 0200 159

•  Audicien aan huis de Streukens buitendienst 043-3560274

•  Audicien aan huis Tonen 088-1030200

•  Bedienings Service horecapersoneel bij feestjes thuis 
 046-4857762

•  BeneFits sociale alarmering 046-2040628

•  Bosscher Elektrotechniek 045-5426849

•  Clean Shirt Service Stomerij en wasserij aan huis service 
 06-12097893

• De Klussenbox klussendienst voor senioren 06-13883611

•  Den Dulk en van Wijk belastingaangifte en accountancy 
 06-10058670 

•   Face 2 Face Travel de Globetrotter reisbureau aan huis 
 046-4261816 

•  Fotografie Jos Broers aan huis 045-5424662

•  Gehlen Zonwering 046-4510050

•  Guido Design raamdecoraties 06-12873736

•  Heerlijk Hulp 06-37345965

• HSD Schoonmaakbedrijf 06-46033665

•  Hoveniersbedrijf Groen-Licht 06-50802822

•  Hoveniersbedrijf Leon Cals 046-4428484

•  Hubo van Ophoven Klusservice 046-4741059

•  www.inktpatroonleeg.nl  

•  Jan Extra Klus en Schildersbedrijf 045-5242489

•  Jim Coaching financiële ondersteuning 06-43972511 

•  Jomar Schoon met Zorg 045-4041915

•  Kapsalon Christine gespecialiseerd in pruiken en haarwerken  
 Graetheide 48A Born 046-4852231

•  Keldan Grafonderhoud 06-52394477

•  Maison Peggy ambulante kapper aan huis 06-23352627

•  Salon van VON Mobiele kapper 06-14256315

•  Monast begeleiding en ondersteuning 
 06-14464270 of 06-53591753

•  Opticien aan huis 06-29 11 99 75

•  Optiek aan Huis 045-5234576

•  Ouderenadviesbureau Sonja Smeets 06-53485169

•  Uw Metgezel Persoonlijke begeleiding 06-21907250 

• Praevision Financiële coaching en begeleiding 06-11161607

•  Rik Dieteren sneeuwdooikorrels 0475-785199 

•  Riool Reinigings Service en Holland Riooltechniek 
 0475-346220

•  Roger’s Glazenwasserij 06-52468059

• Sabah’s Hairstyle kapper 046-7850209

•  Safe Wooncomfort woningaanpassing 046-2046116

•  Saniga gewichtsbeheersing en massage 06-53530847

• Schoonheidssalon Beauty Centre Mirjan 06-13622405

•  Seniorenverhuizingen Rik Dieteren 0475-785199

•  Slagerij en partyservice Pinkaarts 045-5640555

•  Social Computers & Educatie www.socialcomputers.nl

•   Stichting Lyvia Studenten bieden ondersteuning 
 en gezelschap www.lyvia.nl

•   Streukens Hooroplossingen Audicien www.streukens.nl

•  Student aan Huis computerhulp 0900-2001212

•  Theo’s hondenuitlaatcentrale 06-16830120

•  Tillmans Bouwservice Nuth 045-5251818

•  Tilly’s hulp, klus- en zorgdiensten 06-29310100

•  UQARE introduceert Monty Alarmeringssysteem 
 046-8505159

• •UTS Bernardt Verhuizingen 046-4363130

PARKSTAD
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•  Vershuys.com Boodschappenservice 0900-8600 

•  Vreuls Meubelen 045-5446655

•  Wenatex slaapadvies op maat aan huis 06-28826293

DIENSTVERLENING

•  Advocatenkantoor Hendriks 045-5352263

•  Afisco belastingadvies 043-3630719

•  CZ zorgverzekering 046-2040628

•  Den Dulk en van Wijk accountancy en belastingadvies 
 06-10058670 

•  Inside/out Media Consultancy Communicatiebureau 
 046-4519520

•  Jim Coaching financiële ondersteuning 06-43972511 

•  Klinkers makelaardij 046-2040005

•  Penners Advocatuur 06-46036046

•  Peusen Uitvaartzorg 0475-486100

•  Praevision Financiële coaching en begeleiding 06-11161607

•  United Consumers Autoverzekering 040-2350560

•  United Consumers Energie 040-2350560

•  Vleeshouwers Financieel Adviesbureau B.V. 0475-542600

HORECA EN EVENEMENTENVERHUUR
EN DAGJE UIT

•  All-in Echt evenementenlocatie Bandertlaan 9 Echt 
 0475-418901

•  apetito maaltijdservice 0800-0232975

•  Bedienings Service horecapersoneel 06-15108470

•  Bowling en Partycentrum Hendriks Heerlerweg 154 
 Hoensbroek

•  Café Pelt Pancratiusplein 48 Heerlen

•  Click 4 Friends vriendschapsnetwerk www.click4friends.nl  

•  De Bijzondere Ballon op locatie 06-22351032

•  www.geboortebordhuren.nl  06-16072605

•  Koninklijke Harmonie van Thorn ook cd verkoop, info@kht.nl 

•  Maurice Kikken Catering 043-3649089

•  Paradijsvogels activiteiten 043-3064951

•  Partyservice Limburg 06-53887663

•  Tiny Gifts bedankjes voor feesten ook aan huis 046-4585187

•  Traiteur van Hoof 0032-89721092

•  Valdeludo avonturenpark Bandertlaan 9 Echt 0475-418908

•  Zuid Limburgse Stoomtrein Maatschappij Miljoenenlijn   
 Simpelveld 045-544 0018

PERSOONLIJKE VERZORGING

•  Absolute Beauty & Image kapsalon Meezenbroekerweg 58   
 Heerlen 045-5729623

•  Absolute Beauty & Image schoonheidssalon 
 Meezenbroekerweg 58 Heerlen 045-5729623

•  Active Medical Check rijbewijskeuring 088-2866055

•  Beautycentre Mirjan schoonheidsbehandeling aan huis 
 06-13622405

•  Ergotherapie Parkstad 06-52879833 

•  Kapsalon Christine pruiken en haarwerken Graetheide 48 A  
 Born, ook aan huis 046-4852231

•  Ladyline afvalstudio Kouvenderstraat 87 Hoensbroek 
 045-5212815

•  Maison Peggy kapster aan huis 06-23352627

•  Sabah’s Hairstyle kapster aan huis 046-7850209

•  Salon van Von, mobiele kapster 06-14256315

•  Saniga gewichtsbeheersing en massage 06-53530847

PR COMMUNICATIE EN TRAININGEN

•  Boost Training en Coaching 043-4592085

•  Guido Design Raamdecoraties 06-12873736 

•  High Camera hoogte- en luchtfotograaf 06-53345878

•  Inside/out Media Consultancy 046-4519520

•  Instructie en Service van Ool reanimatiecursussen 
 06-25021968

•  Via Syl Via stoppen met roken 06-23016565

•  Y-Design grafische vormgeving 046-4263525

SPORT EN BEWEGEN

•  Bedrijfsfitness online.nl 070-3014034 

•  Cycle Center Valkenburg fietsverhuur ook op locatie
 en De Valkenberg 8 B 

•  Fit for Free Heerlen 0900-3483673733

•  FitnessBijHoen 045-5600760 

•   Ladyline afvalstudio Kouvenderstraat 87 Hoensbroek 

•  Life Style sportschool Heerlen Ten Esschen 100 Heerlen 

•  Medical Fitness Centre Terworm 045-5715623

•  Medi-Sport Pieter Hooftstraat 10 Heerlen

•  Sportcomplex de Joffer 045-5751268

•  Synthese praktijk voor ergotherapie 0464754034

•  Zwemparadijs Otterveurdt Gravin van Schönbornlaan 2   
 Hoensbroek

•  Zwem en Sportcentrum In de Bende 045-56988181

VERVOER
• •Autorijschool van Haren en Zn. 045-8510801

•  Cycle Center Valkenburg fietsverhuur De Valkenberg 8 B 
 ook op locatie 043-6015338

•  Lindetours Zorgreizen, luchthaventransfer en Dagtochten   
 045-5753636

•  Rekers Tweewielers Willemstraat 85 Heerlen 045-5726840

WEBSHOP BENEFITS E-TICKETS
VIA INTERNET

Wilt u gebruik maken van e-tickets via de webshop? Ga dan naar 
www.bene-fits.nl/login en vraag daar uw e-ticket aan. 
Heeft u nog vragen, neem dan contact op via 046-2040628

•  GaiaZoo Kerkrade

Legenda kortingsafspraken leveranciers
Kortingsafspraken kunnen wijzigen, u kunt geen rechten ontlenen aan dit overzicht. Kijk voor actuele kortingsafspraken op 
www.bene-fits.nl of bel 046-2040628. Kortingspartners staan alfabetisch geordend op naam.

•5% korting •10% korting•15% korting•20% korting •Diverse kortingen •Extra service•geen extra korting•Presentje
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•  Snowworld o.a. in Landgraaf 
 046-2040628

•  VUE Bioscopen o.a. in Kerkrade 

WELLNESS 

•  Absolute Beauty & Image workshops Meezenbroekerweg 58  
 Heerlen

•  Medical Fitness Centre Terworm Terworm 10 Heerlen

•  Sauna Hoen 045-5600760 

•  Saunaresort Marx (privésauna) Heihofweg 4 Hulsberg

ZORG WELZIJN EN ZELFREDZAAMHEID

•  Active Medical Check rijbewijskeuring 088-2866055

•  AltraCura begeleiding, thuis, zorg 046-4008009

•  Audicien Beter Horen 0800 0200 159

•  Audicien Hooroplossingen Streukens 043-3560274

•  Audicien aan huis Tonen 088-1030200

•  BeneFits sociale alarmering 046-2040628

•  Ease Travel Clinic & Healthsupport Het Overloon 2 Heerlen   
 0900-8504466

•  Ergotherapie Parkstad 06-52879833 

•  Heerlijk Hulp 06-37345965

•  IZT-Limburg Thuiszorg 046-428 08 27

•  Kersten Revalidatietechniek www.kerstenwinkel.nl 
 0475-348348

•  Opticien aan huis 06-29 11 99 75

•  Optiek aan Huis 045-5234576

•  Safe Wooncomfort woningaanpassing 046-2046116 

•  Smeets loopcomfort Lissabonlaan 10 Sittard 046-4746451

•  Stichting Lyvia Ondersteuning en Gezelschap 046-8505397

•  Synthese Praktijk voor ergotherapie 046-4754034

•  Tilly’s hulp, klus- en zorgdiensten 06-29310100

•  Welzorg hulpmiddelen 045-5609880 

•  UQARE introduceert Monty Alarmeringssysteem 
 046-8505159

TICKETSKOPEN?GA NAARBENE-FITS.NL/LOGIN

KORTING AAN DE KASSA

•  A & V ICT Computerhulp op afstand 043-3629222

•  Babystuff company webshop voor babyspullen
 www.babystuffcompany.nl  

•  Bouwmaat bouwmarkt Fregatweg 48 Maastricht

•  De Bijzondere Ballon ballondecoraties op locatie 
 06-22351032

•  Dukers Bakkerij Gasthuisstraat 20, Meerssen en 
 St. Agnesplein 2, Bunde

•  Cycle Service fietswinkel Ron Stijns Grote Straat 56a   
 Berg en Terblijt

•  Fotografie Jos Broers 045-5424662 / 06-18345703

•  www.inktpatroonleeg.nl  

•  KantoorArtikelen.nl webshop kantoorartikelen 
 045-5229311 

•  Kersten Revalidatietechniek www.kerstenwinkel.nl 

• Smores master chocolade workshops Beekstraat 27   
 Meerssen 06-23907278

•  Traiteur Smits Kuilenstraat 2 Meerssen

•  United Consumers Autoverzekering 040-2350560

•  United Consumers Energie 040-2350560

•  Verfland BV verfwinkel Borgharenweg 150 Maastricht 

•  Vrienden van Oostenrijkse wijn aan huis 06-22068145 

CULTUUR EN REIZEN

•  ECT Zorgvakanties met ECR Domaine Cauberg 
 088-328 00 00

•  Face 2 Face Travel de Globetrotter reisbureau aan huis   
 046-4261816
•  Gerarduskalender bestellen met korting 
 www.kloosterwittem.nl 

•  Lindetours luchthaventransfer 045-5753636

•  Lindetours Zorgreizen en Dagtochten 045-5753636

•  Kuypers Verhuur vakantiehuizen Frankrijk 016-5387092

DIENSTEN IN EN OM HET HUIS

•  A & V ICT Computerhulp op afstand 043-3629222

•  Ankie: Care 4 You mammacare speciaalzaak aan huis   
 www.ankiecare4you.nl

•  apetito maaltijden aan huis 0800-0232975

•  Audicien aan huis Tonen 088-1030200

•  Bedienings Service horecapersoneel bij feestjes 
 046-4857762

•  BeneFits sociale alarmering 046-2040628

•  Audicien aan huis Beter Horen 0800 0200 159

•  Bosscher Elektrotechniek 045-5426849

•  Clean Shirt Service Stomerij en wasserij aan huis service  
 06-12097893

•  Audicien aan huis de Streukens buitendienst 
 043-3560274

•  De Klussenbox klussendienst voor senioren 06-13883611

•  Face 2 Face Travel de Globetrotter reisbureau aan huis   
 046-4261816

•  Fotografie Jos Broers aan huis 045-5424662

•  Gehlen Zonwering 046-4510050

•  Guido Design raamdecoraties 06-12873736

•  Heerlijk Hulp 06-37345965

•  Hoveniersbedrijf Groen-Licht 06-50802822

•  Hoveniersbedrijf Leon Cals 046-4428484

•  HSD Schoonmaakbedrijf 06-46033665

•  www.inktpatroonleeg.nl  

•  Jim Coaching financiële ondersteuning 06-43972511 

•  Jomar Schoon met Zorg 045-4041915

•  Jos Keulen klusservice 06-83233200

MAASTRICHT EN HEUVELLAND
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Legenda kortingsafspraken leveranciers
Kortingsafspraken kunnen wijzigen, u kunt geen rechten ontlenen aan dit overzicht. Kijk voor actuele kortingsafspraken op 
www.bene-fits.nl of bel 046-2040628. Kortingspartners staan alfabetisch geordend op naam.

•5% korting •10% korting•15% korting•20% korting •Diverse kortingen •Extra service•geen extra korting•Presentje

•  Kapsalon Christine gespecialiseerd in pruiken en 
 haarwerken Graetheide 48A Born 046-4852231

•  Hubo van Ophoven Klusservice 046-4741059

•  Maison Peggy ambulante kapper aan huis 06-23352627

•  Mobiele kapper Salon van VON 06-14256315

•  Monast begeleiding en ondersteuning 06-14464270 of   
 06-53591753

•  Opticien aan huis 06-29 11 99 75

•  Optiek aan Huis 045-5234576

•  Ouderenadviesbureau Sonja Smeets 06-53485169

•  Praevision Financiële coaching en begeleiding 
 06-11161607

•  Rik Dieteren sneeuwdooikorrels 0475-785199 

•  Riool Reinigings Service en Holland Riooltechniek 
 0475-346220

•  Roger’s Glazenwasserij 06-52468059

•  Sabah’s Hairstyle kapper 046-7850209

•  Safe Wooncomfort woningaanpassing 046-2046116

•  Saniga gewichtsbeheersing en massage 06-53530847

•  Schoonheidssalon Beauty Centre Mirjan 06-13622405

•  Seniorenverhuizingen Rik Dieteren 0475-785199

•  Slagerij en partyservice Pinkaarts 045-5640555

•  Social Computers & Educatie www.socialcomputers.nl

•  Stichting Lyvia Studenten bieden ondersteuning en 
 gezelschap www.lyvia.nl

•  Streukens Hooroplossingen Audicien www.streukens.nl

•  Student aan Huis computerhulp 0900-2001212

KORTING AAN DE KASSA

•  A & V ICT Computerhulp op afstand 043-3629222

•  Babystuff company webshop voor babyspullen
 www.babystuffcompany.nl  

•  Bouwmaat bouwmarkt Fregatweg 48 Maastricht

•  De Bijzondere Ballon ballondecoraties op locatie 
 06-22351032

•  Dukers Bakkerij Gasthuisstraat 20, Meerssen en 
 St. Agnesplein 2, Bunde

•  Cycle Service fietswinkel Ron Stijns Grote Straat 56a   
 Berg en Terblijt

•  Fotografie Jos Broers 045-5424662 / 06-18345703

•  www.inktpatroonleeg.nl  

•  KantoorArtikelen.nl webshop kantoorartikelen 
 045-5229311 

•  Kersten Revalidatietechniek www.kerstenwinkel.nl 

• Smores master chocolade workshops Beekstraat 27   
 Meerssen 06-23907278

•  Traiteur Smits Kuilenstraat 2 Meerssen

•  United Consumers Autoverzekering 040-2350560

•  United Consumers Energie 040-2350560

•  Verfland BV verfwinkel Borgharenweg 150 Maastricht 

•  Vrienden van Oostenrijkse wijn aan huis 06-22068145 

CULTUUR EN REIZEN

•  ECT Zorgvakanties met ECR Domaine Cauberg 
 088-328 00 00

•  Face 2 Face Travel de Globetrotter reisbureau aan huis   
 046-4261816
•  Gerarduskalender bestellen met korting 
 www.kloosterwittem.nl 

•  Lindetours luchthaventransfer 045-5753636

•  Lindetours Zorgreizen en Dagtochten 045-5753636

•  Kuypers Verhuur vakantiehuizen Frankrijk 016-5387092

DIENSTEN IN EN OM HET HUIS

•  A & V ICT Computerhulp op afstand 043-3629222

•  Ankie: Care 4 You mammacare speciaalzaak aan huis   
 www.ankiecare4you.nl

•  apetito maaltijden aan huis 0800-0232975

•  Audicien aan huis Tonen 088-1030200

•  Bedienings Service horecapersoneel bij feestjes 
 046-4857762

•  BeneFits sociale alarmering 046-2040628

•  Audicien aan huis Beter Horen 0800 0200 159

•  Bosscher Elektrotechniek 045-5426849

•  Clean Shirt Service Stomerij en wasserij aan huis service  
 06-12097893

•  Audicien aan huis de Streukens buitendienst 
 043-3560274

•  De Klussenbox klussendienst voor senioren 06-13883611

•  Face 2 Face Travel de Globetrotter reisbureau aan huis   
 046-4261816

•  Fotografie Jos Broers aan huis 045-5424662

•  Gehlen Zonwering 046-4510050

•  Guido Design raamdecoraties 06-12873736

•  Heerlijk Hulp 06-37345965

•  Hoveniersbedrijf Groen-Licht 06-50802822

•  Hoveniersbedrijf Leon Cals 046-4428484

•  HSD Schoonmaakbedrijf 06-46033665

•  www.inktpatroonleeg.nl  

•  Jim Coaching financiële ondersteuning 06-43972511 

•  Jomar Schoon met Zorg 045-4041915

•  Jos Keulen klusservice 06-83233200

•  Kapsalon Christine gespecialiseerd in pruiken en 
 haarwerken Graetheide 48A Born 046-4852231

•  Hubo van Ophoven Klusservice 046-4741059

•  Maison Peggy ambulante kapper aan huis 06-23352627
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•  Mobiele kapper Salon van VON 06-14256315

•  Monast begeleiding en ondersteuning 06-14464270 of   
 06-53591753

•  Opticien aan huis 06-29 11 99 75

•  Optiek aan Huis 045-5234576

•  Ouderenadviesbureau Sonja Smeets 06-53485169

•  Praevision Financiële coaching en begeleiding 
 06-11161607

•  Rik Dieteren sneeuwdooikorrels 0475-785199 

•  Riool Reinigings Service en Holland Riooltechniek 
 0475-346220

•  Roger’s Glazenwasserij 06-52468059

•  Sabah’s Hairstyle kapper 046-7850209

•  Safe Wooncomfort woningaanpassing 046-2046116

•  Saniga gewichtsbeheersing en massage 06-53530847

•  Schoonheidssalon Beauty Centre Mirjan 06-13622405

•  Seniorenverhuizingen Rik Dieteren 0475-785199

•  Slagerij en partyservice Pinkaarts 045-5640555

•  Social Computers & Educatie www.socialcomputers.nl

•  Stichting Lyvia Studenten bieden ondersteuning en 
 gezelschap www.lyvia.nl

•  Streukens Hooroplossingen Audicien www.streukens.nl

•  Student aan Huis computerhulp 0900-2001212

•  Theo’s hondenuitlaatcentrale 06-16830120

•  Thuiskapster Maud 10 km rondom Bunde 06-15304050

•  Tillmans Bouwservice Nuth 045-5251818

•  Tilly’s hulp, klus- en zorgdiensten 06-29310100

•  UQARE introduceert Monty Alarmeringssysteem 
 046-8505159

• •UTS Bernardt Verhuizingen 046-4363130

•  Uw Metgezel Persoonlijke begeleiding 06-21907250 

•  Vershuys.com Boodschappenservice 0900-8600

•  Vreuls Meubelen 045-5446655

•  Wenatex slaapadvies op maat aan huis 06-28826293

DIENSTVERLENING

•  Afisco belastingadvies 043-3630719

•  Assurantiekantoor Louwet (bankzaken) 043-3641689

•  CZ zorgverzekering 046-2040628

•  Inside/out Media Consultancy Communicatiebureau 
 046-4519520

•  Jim Coaching financiële ondersteuning 06-43972511 

•  Klinkers makelaardij 046-2040005

•  Nabestaandenplanner 070-3210015

•  Penners Advocatuur 06-46036046

•  Peusen Uitvaartzorg 0475-486100

•  Praevision Financiële coaching en begeleiding 
 06-11161607

•  United Consumers Autoverzekering 040-2350560

•  United Consumers Energie 040-2350560

•  Vleeshouwers Financieel Adviesbureau B.V. 0475-542600

•  Wiekken Administratie & Advies 043-3655121 / 
 06-52042988

HORECA EN EVENEMENTENVERHUUR 
EN DAGJE UIT

•  All-in Echt evenementenlocatie Bandertlaan 9 Echt 
 0475-418901

•  apetito maaltijdservice 0800-0232975

•  Bedienings Service horecapersoneel 06-15108470

•  Click 4 Friends vriendschapsnetwerk 
 www.click4friends.nl  045-5268251

•  De Bijzondere Ballon op locatie 06-22351032

•  www.geboortebordhuren.nl  06-16072605

•  Italia Uno ristorante/pizzeria Bunderstraat 7 Meerssen 

•  Koninklijke Harmonie van Thorn ook cd’s info@kht.nl

•  Maurice Kikken Catering 043-3649089

•  Paradijsvogels activiteiten 043-3064951

•  Partyservice Limburg 06-53887663

•  Dreamz Restaurant Pierre de Coubertinweg 1 Maastricht

•  Tiny Gifts bedankjes voor feesten ook aan huis 
 046-4585187

•  Traiteur van Hoof 0032-89721092

•  Valdeludo avonturenpark Bandertlaan 9 Echt 
 0475-418908

PERSOONLIJKE VERZORGING

•  Active Medical Check rijbewijskeuring 088-2866055

•  Ergotherapie Parkstad 06-52879833 

•  Kamla Pedicure Bosstraat 16 Meerssen

•  Kelly’s Beautystyle! Geulle 06-12416721

•  Maison Peggy kapster aan huis 06-23352627

•  Kapsalon Christine pruiken en haarwerken 
 Graetheide 48 A Born, ook aan huis 046-4852231

•  Salon van Von, kapster aan huis 06-14256315

•  Sabah’s Hairstyle kapster aan huis 046-7850209

•  Saniga gewichtsbeheersing en massage ook aan huis 
 06-53530847

•  Beautycentre Mirjan schoonheidsbehandeling aan huis   
 06-13622405

PR COMMUNICATIE EN TRAININGEN

•  Boost Training en Coaching 043-4592085

•  Guido Design Raamdecoraties 06-12873736 

•  High Camera hoogte en luchtfotograaf 06-53345878

•  Inside/out Media Consultancy 046-4519520

•  Instructie en Service van Ool reanimatiecursussen 
 06-25021968

• • Multicopy printshop en drukwerk Meerssenerweg 993   
 Maastricht 043-3637994

•  Via Syl Via stoppen met roken 06-23016565

•  Y-Design grafische vormgeving 046-4263525

SPORT EN BEWEGEN

•  Bedrijfsfitness online.nl 070-3014034 

•  Club Pellikaan sportschool Dousbergweg 4 Maastricht
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•  Cycle Center Valkenburg fietsverhuur De Valkenberg 8B 

•  Polfermolen Sportschool Plenkertstraat 50, Valkenburg

•  Synthese praktijk voor ergotherapie 0464754034

VERVOER

•  Autotaalglas Maastricht Kotterweg 18 Maastricht 

•  Cycle Center Valkenburg fietsverhuur De Valkenberg 8B 

•  Cycle Service Ron Stijns Grote Straat 56a Berg en Terblijt

•  Lindetours Zorgreizen luchthaventransfer en Dagtochten 

WELNESS

•  Club Pellikaan sportschool Dousbergweg 4 Maastricht

•  Kelly’s Beautystyle! 06-12416721

•  Therapeutische praktijk Leny Mathiz Azamonstraat 26   
 Maastricht 043-3635570

ZORG WELZIJN EN ZELFREDZAAMHEID

•  Active Medical Check rijbewijskeuring 088-2866055

•  AltraCura begeleiding, thuis, zorg 046-4008009

•  Audicien aan huis Tonen 088-1030200

•  BeneFits sociale alarmering 046-2040628

•  Audicien Beter Horen 0800 0200 159

•  Ease Travel Clinic & Healthsupport P. Debyelaan 25 
 Maastricht 0900-8504466

•  Ergotherapie Parkstad 06-52879833 

•  Heerlijk Hulp 06-37345965

•  Kalma Pedicure Bosstraat 16 Meerssen

•  Kersten Revalidatietechniek www.kerstenwinkel.nl 
 0475-348348

•  Opticien aan huis 06-29 11 99 75

•  Optiek aan Huis 045-5234576

•  Safe Wooncomfort woningaanpassing 046-2046116 

•  Smeets loopcomfort Lissabonlaan 10 Sittard 
 046-4746451

•  Stichting Lyvia Ondersteuning en Gezelschap 
 046-8505397

•  Audicien Hooroplossingen Streukens 043-3560274

•  Synthese Praktijk voor ergotherapie 046-4754034

•  IZT-Limburg Thuiszorg 046-428 08 27

•  Tilly’s hulp, klus- en zorgdiensten 06-29310100

•  UQARE introduceert Monty Alarmeringssysteem 
 046-8505159

•  Welzorg hulpmiddelen 045-5609880 

KORTING AAN DE KASSA

•  Babystuff company webshop babyspullen 
 www.babystuffcompany.nl  

•  Bloemenhuis Majo Marktstraat 30 Susteren

•  De Bijzondere Ballon ballondecoraties aan huis 
 06-22351032

•  Fotografie Jos Broers 045-5424662 / 06-18345703

•  www.geboortebordhuren.nl 06-16072605

•  www.inktpatroonleeg.nl  

•  KantoorArtikelen.nl webshop kantoorartikelen 
 045-5229311

•  Kersten Revalidatietechniek www.kerstenwinkel.nl 

•  Kledingreperatie en Stomerij Enver Bakkerstraat 23A   
 Roermond

•  Maasmechelen Village Outlet Shopping Zetellaan 100   
 Maasmechelen (B)

•  Modima XL mode voor de heer met een maatje meer   
 levert ook aan huis 046-4362057  

• •Slaapcomfort Roermond 
 Bakkerstraat 11 Roermond

•  Slagerij en Partyservice Pinkaarts Beekstraat 36A   
 Schinveld en aan huis

•  Tiny Gifts bedankjes voor feesten ook aan huis 
 046-4585187

•  United Consumers Autoverzekering 040-2350560 

•  United Consumers Energie 040-2350560

•  Vrienden van Oostenrijkse wijn aan huis 06-22068145 

•  VVV Zuid-Limburg streekproducten in diverse 
 Limburgwinkels

CULTUUR EN REIZEN

•  ECT Zorgvakanties met ECR Domaine Cauberg
 088-328 00 00

•  Face 2 Face Travel de Globetrotter reisbureau aan huis   
 046-4261816 

•  Gerarduskalender bestellen met korting 
 in heel Nederland

•  Kuypers Verhuur vakantiehuizen Frankrijk 016-5387092

•  Lindetours luchthaventransfer 045-5753636

•  Lindetours Zorgreizen en Dagtochten 045-5753636

DIENSTEN IN EN OM HET HUIS

•  A & V ICT Computerhulp op afstand 043-3629222

OVERIGEN

Legenda kortingsafspraken leveranciers
Kortingsafspraken kunnen wijzigen, u kunt geen rechten ontlenen aan dit overzicht. Kijk voor actuele kortingsafspraken op 
www.bene-fits.nl of bel 046-2040628. Kortingspartners staan alfabetisch geordend op naam.

•5% korting •10% korting•15% korting•20% korting •Diverse kortingen •Extra service•geen extra korting•Presentje
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•  Ankie: Care 4 You mammacare speciaalzaak aan huis   
 www.ankiecare4you.nl

•  apetito maaltijden aan huis 0800-0232975

•  Audicien aan huis Beter Horen 0800 0200 159

•  Audicien aan huis de Streukens buitendienst 
 043-3560274

•  Audicien aan huis Tonen 088-1030200

•  Bedienings Service horecapersoneel bij feestjes 
 046-4857762

•  BeneFits sociale alarmering 046-2040628

•  Bosscher Elektrotechniek 045-5426849

•  Danielle @ Home Kapster aan huis rondom Vlodrop 
 06-46620352

•  Clean Shirt Service Stomerij en wasserij aan huis service  
 06-12097893

•  De Klussenbox klussendienst voor senioren 06-13883611

•  Den Dulk en van Wijk belastingaangifte en accountancy   
 06-10058670 

•  Face 2 Face Travel de Globetrotter reisbureau aan huis   
 046-4261816 

•  Fotografie Jos Broers ook aan huis 045-5424662

•  Gehlen Zonwering 046-4510050

•  Guido Design raamdecoraties 06-12873736

•  Heerlijk Hulp 06-37345965

•  Hoveniersbedrijf Groen-Licht 06-50802822

•  Hoveniersbedrijf Leon Cals 046-4428484

•  HSD Schoonmaakbedrijf 06-46033665

•  www.inktpatroonleeg.nl  

•  Hubo van Ophoven Klusservice 046-4741059

•  Jim Coaching financiële ondersteuning 06-43972511 

•  Jomar Schoon met Zorg 045-4041915

•  Kapsalon Christine gespecialiseerd in pruiken en 
 haarwerken Graetheide 48A Born 046-4852231

•  Maison Peggy ambulante kapper aan huis 06-23352627

•  Mobiele kapper Salon van VON 06-14256315

•  Monast begeleiding en ondersteuning 06-14464270 of   
 06-53591753

•  Opticien aan huis 06-29 11 99 75

•  Optiek aan Huis 045-5234576

•  Ouderenadviesbureau Sonja Smeets 06-53485169

•  Particuliere thuiszorg NivoZorg 0475-763900

•  Pedicure Ing For Feet aan huis is Echt, Susteren, 
 Roerdalen en Maasgouw 06-23246513

•  Pedicure Lizette aan huis 06-24943415

•  Uw Metgezel Persoonlijke begeleiding 06-21907250 

•  Praevision Financiële coaching en begeleiding 
 06-11161607

•  Rik Dieteren sneeuwdooikorrels 0475-785199 

•  Riool Reinigings Service en Holland Riooltechniek 
 0475-346220

•  Roger’s Glazenwasserij 06-52468059

•  Sabah’s Hairstyle kapper 046-7850209

•  Safe Wooncomfort woningaanpassing 046-2046116

•  Saniga gewichtsbeheersing en massage 06-53530847

•  Schildersbedrijf Leon Waarts 06-11017391

•  Schilderwerken Rolf Joosten B.V. 0475-532154

•  Schoonheidssalon Beauty Centre Mirjan 06-13622405

•  Seniorenverhuizingen Rik Dieteren 0475-785199

•  Slagerij en partyservice Pinkaarts 045-5640555 
 ook aan huis

•  Social Computers & Educatie www.socialcomputers.nl

•  Stichting Lyvia Studenten bieden ondersteuning en 
 gezelschap www.lyvia.nl

•  Stijnen Bouw en Beheer 0475-575909

•  Streukens Hooroplossingen Audicien www.streukens.nl

•  Strijkservice Roermond 06-38683695

•  Student aan Huis computerhulp 0900-2001212

•  Theo’s hondenuitlaatcentrale 06-16830120

•  Tillmans Bouwservice Nuth 045-5251818

•  Tilly’s hulp, klus- en zorgdiensten 06-29310100

•  UQARE introduceert Monty Alarmeringssysteem 
 046-8505159

• •UTS Bernardt Verhuizingen 046-4363130

•  Vershuys.com Boodschappenservice 0900-8600 

•  Veur Mekaar 06-46752800 of 06-15244132

•  Vreuls Meubelen 045-5446655

•  Wenatex slaapadvies op maat aan huis 06-28826293

DIENSTVERLENING

•  Afisco belastingadvies 043-3630719

•  CZ zorgverzekering 046-2040628

•  Den Dulk en van Wijk accountancy en belastingadvies   
 06-10058670 

•  Inside/out Media Consultancy Communicatiebureau 
 046-4519520

•  Jim Coaching financiële ondersteuning 06-43972511 

•  Klinkers makelaardij 046-2040005

•  Penners Advocatuur 06-46036046

•  Peusen Uitvaartzorg 0475-486100

•  Praevision Financiële coaching en begeleiding
 06-11161607

•  United Consumers Autoverzekering 040-2350560

•  United Consumers Energie 040-2350560

•  Vleeshouwers Financieel Adviesbureau B.V. 
 0475-542600

HORECA EN EVENEMENTENVERHUUR 
EN DAGJE UIT

•  All-in Echt evenementenlocatie Bandertlaan 9 Echt   
 0475-418901

•  apetito maaltijdservice 0800-0232975

•  Bedienings Service horecapersoneel 06-15108470

•  Click 4 Friends vriendschapsnetwerk 
 www.click4friends.nl, 045-5268251 

•  De Bijzondere Ballon op locatie 06-22351032

•  www.geboortebordhuren.nl  06-16072605

•  Koninklijke Harmonie van Thorn ook verkoop cd’s  
 info@kht.nl 
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•  Maurice Kikken Catering 043-3649089

•  Paradijsvogels activiteiten 043-3064951

•  Partyservice Limburg 06-53887663

•  Tiny Gifts bedankjes voor feesten ook aan huis 
 046-4585187

•  Traiteur van Hoof 0032-89721092

•  Valdeludo avonturenpark Bandertlaan 9 Echt 
 0475-418908

PERSOONLIJKE VERZORGING

•  Active Medical Check rijbewijskeuring 088-2866055

•  Ergotherapie Parkstad 06-52879833 

•  Beautycentre Mirjan schoonheidsbehandeling aan huis   
 06-13622405

•  Kapsalon Christine pruiken en haarwerken 
 Graetheide 48 A Born, ook aan huis 046-4852231

•  Maison Peggy kapster aan huis 06-23352627

•  Pedicure Ing for Feet ook aan huis Roermond e.o.
 06-23246513

•  Pedicure Lizette Vranken ook aan huis in Echt-Susteren  
 06-24943415

•  Sabah’s Hairstyle kapster aan huis 046-7850209

•  Saniga gewichtsbeheersing en massage ook aan huis 
 06-53530847

PR COMMUNICATIE EN TRAININGEN

•  Boost Training en Coaching 043-4592085

•  Guido Design Raamdecoraties 06-12873736 

•  High Camera hoogte en luchtfotograaf 06-53345878

•  Inside/out Media Consultancy 046-4519520

•  Instructie en Service van Ool reanimatiecursussen 
 06-25021968

•  Via Syl Via stoppen met roken 06-23016565

•  Y-Design grafische vormgeving 046-4263525

SPORT EN BEWEGEN

•  Bedrijfsfitness online.nl 070-3014034 

•  Cycle Center Valkenburg fietsverhuur De Valkenberg 8B 

•  Keep Fit Sportschool Pastoor Cramerstraat 2k Echt

•  Sportcity Echt 0475-410020

•  Synthese praktijk voor ergotherapie 0464754034

•  Zwembad in de Bandert Bandertlaan 7 Echt

VERVOER

•  Cycle Center Valkenburg fietsverhuur De Valkenberg 8B 

•  Lindetours Zorgreizen luchthaventransfer en dagtochten 

TICKETSKOPEN?GA NAARBENE-FITS.NL/LOGIN

Legenda kortingsafspraken leveranciers
Kortingsafspraken kunnen wijzigen, u kunt geen rechten ontlenen aan dit overzicht. Kijk voor actuele kortingsafspraken op 
www.bene-fits.nl of bel 046-2040628. Kortingspartners staan alfabetisch geordend op naam.

•5% korting •10% korting•15% korting•20% korting •Diverse kortingen •Extra service•geen extra korting•Presentje

WEBSHOP BENEFITS E-TICKETS 
VIA INTERNET

Wilt u gebruik maken van e-tickets via de webshop? Ga dan naar 
www.bene-fits.nl/login en vraag daar uw e-ticket aan. 
Heeft u nog vragen, neem dan contact op via 046-2040628

•  Bobbejaanland

•  Best Zoo 

•  Dolfinarium 

•  Duinrell

•  Dierenpark Amersfoort 

•   Diverse Saunacentra 
zoals Thermae 2000 en 

 Thermaal bad Arcen

•  Elysium 

•   Plopsa Indoor 
o.a. in Hasselt 

•  Koningin Juliana Toren 

•  Movie Park Germany

•  Madurodam

•  Ouwehands Dierenpark 

• Openlucht Museum 

•  Pathé Bioscopen

•  Tikibad 

•  Toverland Sevenum   

•  Vue Bioscopen   

•  Walibi 

•  Zoopark Overloon

ZORG WELZIJN EN ZELFREDZAAMHEID

•  Active Medical Check rijbewijskeuring 088-2866055

•  AltraCura begeleiding, thuis, zorg 046-4008009

•  Audicien Beter Horen 0800 0200 159

•  Audicien Hooroplossingen Streukens 043-3560274

•  Audicien aan huis Tonen 088-1030200

•  BeneFits sociale alarmering 046-2040628

•  ECR Domaine Cauberg 088-3280070

•  Ergotherapie Parkstad 06-52879833 

•  Heerlijk Hulp 06-37345965

•  IZT-Limburg Thuiszorg 046-428 08 27

•  Kersten Revalidatietechniek www.kerstenwinkel.nl 
 Middenhoven 18 Roermond 0475-348348

•  Opticien aan huis 06-29 11 99 75

•  Optiek aan Huis 045-5234576

•  Particuliere thuiszorg NivoZorg 0475-763900

•  Safe Wooncomfort woningaanpassing 046-2046116 

•  Smeets loopcomfort Lissabonlaan 10 Sittard 
 046-4746451

•  Stichting Lyvia Ondersteuning en Gezelschap 
 046-8505397

•  Synthese Praktijk voor ergotherapie 046-4754034

•  Tilly’s hulp, klus- en zorgdiensten 06-29310100

•  UQARE introduceert Monty Alarmeringssysteem 
 046-8505159

•  Welzorg hulpmiddelen 045-5609880 
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HAIR4YOU BY LINDA
Mijn naam is Linda Corrent en ik werk al 5 jaar als allround kapster. Ik was ambulante kapster. Vanaf 7 januari 2017 is  

mijn eigen nieuwe kapsalon aan de Margrietstraat 16 in Beek, genaamd Hair4You by Linda geopend. 

Een goed contact met mijn klanten vind ik zeer belangrijk, ook omdat ik graag met 
mensen omga. Ik streef er dan ook naar om de klant zo tevreden mogelijk de deur uit 
te laten gaan, zowel jong als oud, vrouwen, mannen en kinderen. 

Ik heb mij aangesloten bij BeneFits omdat de leden eveneens van harte welkom zijn  
in mijn nieuwe kapsalon en ik een betrouwbare samenwerkingspartner ben.  
Als mooi gebaar bied ik de leden die aangesloten zijn bij BeneFits een korting van  
5% op alle behandelingen. 

Ik oefen mijn beroep elke dag uit met veel liefde en passie en hoop u snel een keer 
te mogen ontvangen in mijn nieuwe kapsalon 

Tot gauw!

ONZE LEVERANCIERS AAN HET WOORD

MAMMACARE SPECIAALZAAK: 
ANKIE CARE 4 YOU

In 2010 ben ik gestart met mijn eigen praktijk Ankie Care 4 You als Mammacare adviseuse. Door mijn eigen  medische 
historie wist ik waar de zorg verbeterd kon worden, wat ik mensen absoluut wel en niet wil bieden. 

In mijn praktijk help ik klanten na een borstamputatie, borst-
sparende en na een borstreconstructie. Mijn doel is om zo 
goed mogelijk een passende borstprothese (s) bij hun af te 
passen en bijpassende lingerie te adviseren. Het belangrijk-
ste vind ik dat de dames op een prettige manier geholpen 
kunnen worden.  Ook voor de vrouw die een borstsparende, 
of borstreconstructie hebben ondergaan bestaat de moge-
lijkheid tot een deel/overleg prothese aan te meten om zo 
goed mogelijk de symmetrie terug te brengen.  Maar daar-
naast vind ik het erg belangrijk om hun verhaal te horen en 
de wensen die ze hebben.  Door mijn kleinschalige praktijk 
kan ik klanten helpen zoals ik graag wil; namelijk voldoende 
tijd en aandacht geven. 

Ankie Care 4 You is SEMH gecertificeerd en wordt door  
alle zorgverzekeraars erkend  als leverancier voor het  
leveren van borstprotheses en aanverwante artikelen.
Ik wil mij graag als leverancier aan BeneFits verbinden,  
omdat ik geloof in de kracht van samenwerken en  
verbinden. BeneFits heeft heel veel leveranciers  met een 
divers aanbod, die elkaar kunnen versterken. 

Bent u lid van BeneFits, dan kan er voor mensen die minder 
mobiel zijn een huisbezoek gepland worden en waarvoor  

geen kosten in rekening  worden gebracht. Tevens ontvangt 
u 5% korting op lingerie of badmode.

Iedere eerste zaterdag van de maand heb ik een inloop-
spreekuur van 10.00-13.00 uur in mijn praktijk in  
Guttecoven. Iedereen mag vrijblijvend langskomen voor het 
stellen van vragen, voor informatie, of om kennis te maken 
met mij en mijn praktijk. Voor meer informatie bezoek mijn 
website: www.ankiecare4you.nl
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•  
 
 

 

ZIN OM OP VAKANTIE TE GAAN? 

    

 
 

 

 

 

 

 

NEEM DAN CONTACT OP: 
 

 

Uw Travelmanagers van Face2FaceTravel 

De Globetrotter 
 

Desirée en John van Dick 
Spilstraat 7, 6129 JE Urmond, Tel: 046 4261816 
E-mail: f2f@deglobetrotter.info 

www.face2facetravel.nl/desiree 
 

Maar u wilt NIET: 

* urenlang surfen op internet 

* lang wachten bij een reisbureau 

* risico’s lopen tijdens uw vakantie 

Maar u wilt WEL een: 

* uitstekende en vooral persoonlijke service 

* bezoek aan huis op een tijdstip dat u schikt 

* betrouwbaar reisadvies met SGR-garantie 

* royale keuze uit Nederlandse, Belgische en Duitse aanbod  

Hulp-Klus-Zorg 
diensten 

- Thuiszorg, begeleiding    Bereikbaar op:  
- Klusdiensten     (+31) 6 29 31 01 00 
- Verzorging, verpleging    tillyshk@gmail.com  

          
  

Vrijblijvend een informerend gesprek! 

ADVERTENTIE
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ADVERTENTIE

BENEFITS EN GOEDE DOELEN
Zoals u weet doneert BeneFits elk jaar een deel van de opbrengst aan goede doelen. We lichten er twee uit. 

BeneFits trotse sponsor van Stichting Lyvia
Lyvia maakt het leven leuker 
Stichting Lyvia bemiddelt studenten voor het bieden van 
gezelschap en ondersteuning aan ouderen en mantelzorgers 
in Limburg, thuis en in verzorgingshuizen. Studenten kunnen 
op deze manier iets betekenen voor een ander. Een mooie 
bijbaan,  waarmee zij kunnen leren van ouderen en kunnen 
ervaren wat ouder worden met zich mee brengt; ouderen 
kunnen leren van jongeren in de huidige digitale maatschap-
pij. Studenten nemen even de taken over van mantelzorgers, 
kinderen en kleinkinderen, die geen tijd hebben of te ver 
weg wonen. Daardoor worden ze ontlast en kunnen even tijd 
voor zichzelf nemen.  Studenten bieden geen zorg,  
maar schenken wel aandacht  aan de persoon.

Ook mantelzorgers van kinderen (met een beperking) zijn 
blij met de bemiddeling van studenten, die kunnen passen 
op hun kinderen, leuke activiteiten met ze ondernemen of 
helpen met het maken van huiswerk. 

Voor deze ondersteuning betalen hulpvragers € 12,50 tot  
€ 15,00 per uur. Niet iedereen kan deze ondersteuning  
betalen. Lyvia zoekt daarom sponsoren. BeneFits is de  
eerste van (hopelijk) vele sponsoren van Stichting Lyvia: 
Dankzij de donatie van BeneFits onderneemt een studente 
van 22 jaar wekelijks een activiteit met een meneer van 
63 jaar. 

Meneer is (jong)dementerend en woont samen met zijn 
echtgenote in een thuissituatie. Mevrouw is herstellende 
van een operatie en is blij met de ondersteuning van de 
studente. 

Dankzij de donatie van BeneFits aan Stichting Lyvia kan  
mevrouw twee uurtjes per week voor zichzelf nemen,  
zonder zich schuldig te voelen of ongerust te zijn over haar 
echtgenoot.

Volontario is een nieuwe manier van vrijwilligers- en mantelzorgwaardering
Volontario helpt verenigingen en stichtingen met het waarderen van vrijwilligers. 
Ze verhoogt de leefbaarheid in de gemeente door verbinding te leggen tussen  
de maatschappelijke initiatieven en de lokale ondernemers. Volontario vraagt  
de ondernemer te investeren in de waardering van vrijwilligers en geeft deze  
investering terug in de vorm van lokale bestedingen. Stichting Volontario  
stimuleert en waardeert vrijwilligers, support lokale ondernemers en versterkt 
verenigingen en stichtingen. Dat is win-win-win!

Op 25 november 2016 vond het 2e Volontario event plaats in het Maaslandcentrum 
in Elsloo. Maar liefst 835 vrijwilligers en mantelzorgers hadden een VOLO cheque 
ontvangen die ze tijdens dit event konden inleveren voor VOLO’s (beloningsmunt 
van Volontario). Met deze VOLO’s konden ze op de Volontariomarkt een cadeautje 
naar eigen keuze uitzoeken bij de 23 stands van de lokale ondernemers. Ook was 
het mogelijk om de verdiende VOLO’s terug te geven aan een vereniging of aan het 
lokale goede doel. Dit jaar werd bijna 20% van de 73.000 uitgegeven VOLO’s terug 
gegeven. Maar liefst 1100 bezoekers mochten ze verwelkomen en trakteren op 
vlaai, koffie, mooie tombolaprijzen en een gezellige dag met optredens van lokale 
artiesten.

BeneFits ondersteunt dit lokale super initiatief dat laat zien dat actief burgerschap 
echt kan werken!
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Zuyderland Thuiszorg biedt verzorging, verpleging en ziekenhuisverplaatste zorg  
(de zorg na een opname), variërend van eenvoudige tot zeer complexe zorghandelingen. 
Onze medewerker helpt bijvoorbeeld met: • wassen en aankleden • aantrekken van steunkousen  
• infuus- of stomaverzorging • wondverzorging • geven van injecties • terminale (nacht)zorg. 

Ook mensen die even de grip op het leven kwijt zijn kunnen bij Zuyderland Thuiszorg terecht. Denk 
hierbij aan dementerende ouderen, cliënten met psychische problemen of multiprobleemgezinnen. 

De coördinerende wijkverpleegkundige is het aanspreekpunt en bepaalt samen met u en de 
mantelzorgers hoeveel zorg door Zuyderland Thuiszorg geboden moet en kan worden. Daarnaast 
speelt de wijkverpleegkundige een adviserende rol op het vlak van zorgfinanciering en legt waar nodig 
contacten met vrijwilligersorganisaties of andere zorginstellingen in de regio.
 
Onze 26 wijkteams zijn klein genoeg om een goede band met u en de wijk op te bouwen en 
groot genoeg om te garanderen dat altijd de benodigde zorg wordt geboden. Daarnaast staan 
gespecialiseerde teams klaar voor nachtzorg, complexe zorg na ziekenhuisopname of op moeilijke 
momenten in het leven (psychische hulp thuis).

Zuyderland Huishoudelijke Hulp kan uitkomst bieden als zelfstandig het 
huis schoon houden, strijken of maaltijden bereiden steeds moeilijker wordt. Het is de kracht van 
Zuyderland Huishoudelijke Hulp ervoor te zorgen dat het huishouden op rolletjes loopt, zodat u zo 
lang mogelijk voor uzelf en voor elkaar kunt zorgen en mee kunt doen in de samenleving. Wij kunnen 
ondersteunen bij: • de organisatie van en voorlichting over huishoudelijke activiteiten • lichte en zware 
huishoudelijke werkzaamheden • wassen en strijken van linnengoed • advies en hulp bij het inkopen van 
levensmiddelen en bereiden van maaltijden • noodzakelijke opvang van thuiswonende kinderen.

Onze ervaren medewerkers werken altijd wijkgericht, dicht bij u in de buurt. U krijgt te maken met een 
vaste medewerker. Tevens zorgen wij voor vervanging bij ziekte of vakantie van de medewerker. Onze 
medewerkers zijn getraind in het signaleren van noodzakelijke aanvullende ondersteuningsvragen. 

De gemeente stelt vast (indiceert) of u op basis van de WMO in aanmerking komt voor huishoudelijke 
hulp. Daarnaast kan Zuyderland Huishoudelijke Hulp worden ingeschakeld als u beschikt over een 
Persoonsgebonden Budget. Ook hulp bij het doen van een aanvraag bij het WMO loket behoort tot de 
mogelijkheden.

Particulieren kunnen eveneens gebruik maken van de diensten van Zuyderland Huishoudelijke Hulp. 
Zuyderland Huishoudelijke Hulp ‘ontzorgt’ voor zowel ouderen, mantelzorgers als gezinnen met  
jonge kinderen. 

Zorg & Hulp in uw eigen omgeving

www.zuyderland.nl

Hebt u na een operatie, 
een ongeval of door ziekte 

tijdelijk hulp nodig?  
Of wilt u zo lang mogelijk 

zelfstandig thuis blijven 
wonen, met betrouwbare 

hulp, verzorging of 
verpleging?

Zuyderland Thuiszorg en 
Zuyderland Huishoudelijke 

Hulp bieden de gewenste 
zorg op maat aan huis.

Contact  
Thuiszorg                    

•  Informatiepunt Zuyderland Thuiszorg 
Zuyderland Medisch Centrum

Locatie Sittard-Geleen  
(tijdens kantooruren)

• Via Zuyderland Zorgservice 
T 088 458 8888

Huishoudelijke Hulp                    
T 046 750 5454
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DE HEER EN MEVROUW JENNISKENS, 
EEN VAN ONZE EERSTE LEDEN

AAN HET WOORD
Hun motivatie voor het lidmaatschap was niet direct de korting maar het uitgebreid aanbod en kennis 

van diverse zorgaanbieders in de omgeving. 

Roel Goffin van Zuyderland en Sylvia Vranken van BeneFits reiken een bloemetje uit aan deheer en mevrouw Jenniskens

TIEN JAAR ZUYDERLAND SERVICE
In de Zuid-en Midden-Limburg profiteren inmiddels 4.800 gezinnen van de ledenpas die hoort bij 

het lidmaatschap van Zuyderland Service. Zuyderland plaatste onderstaand artikel in hun zorgmagazine.  

Inmiddels maken zij toch ook veel gebruik van kortingen  
bij diverse leverancier zoals CZ waarbij ze maandelijks 5% 
korting op de premie ontvangen, wekelijks bezoeken zij 
bakkerij Puts waar zij 5% korting op het brood krijgen en 
ze sporten bij Medi Sport, waar ze 7,5% korting op lidmaat-
schap ontvangen. Daarnaast bezoeken zij soms de Hubo in 
Geleen, waar zij korting aan de kassa genieten en hebben 
de heer en mevrouw Jenniskens korting ontvangen bij het 
hulpmiddelencentrum bij de aankoop van een wandelstok.

De heer Jenniskens geeft dan ook aan dat het aanbod van 
kortingen zeer uitgebreid is maar dat ze soms kortingen mis 
lopen doordat ze zich te slecht verdiepen in het aanbod. In 
de toekomst willen ze daar meer op gaan letten door vaker 
de website op te zoeken en het aanbod te bekijken. 

Mooi om te lezen dat er zulke tevreden leden zijn.

Tien jaar geleden werd deze service in het leven geroepen, 
speciaal voor patiënten/cliënten van Orbis Medisch en 
Zorgconcern. Wie lid is van Zuyderland Service ontvangt op 
vertoon van de ledenpas diverse kortingen. Een van de leden 
van het eerste uur, is het echtpaar Jenniskens uit Geleen. 

Een tijdje geleden ontvingen ze uit handen van Roel  
Goffin, lid Raad van Bestuur van Zuyderland en Sylvia  
Vranken, directeur van BeneFits, een bloemetje als dank 
voor hun trouwe lidmaatschap. 
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 Thuiszorg, begeleiding, verzorging en 

verpleging, 24 uur per dag, zeven dagen per 
week. 

 Wij werken met een klein team van 
gediplomeerde verzorgenden en 
verpleegkundigen. 

 Meer informatie op onze website:     

www.izt-limburg.nl     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Westelijke Mijnstreek 

 
Bereikbaarheid: 
Past. Tissenstraat 2,  6181 HV Elsloo 
Kantoor is geopend: Ma-Vrij, van 8:30 – 17:00 uur. 
Telelefoonnummer:  046 – 428.08.27 
E-mailadres: Info@izt-limburg.nl 
 
Overige gegevens: 
Thuiszorg IZT-Limburg is een                     
HKZ-ISO 9001 gecertificeerde organisatie. 
 
Graag tot ziens, bij ons gratis kennismakings-
gesprek. Maak een afspraak en wij komen langs 
wanneer het u past. 
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LINDA CORRENT HEET IEDEREEN 
VAN HARTE WELKOM IN HAAR 
NIEUWE KAPSALON IN BEEK!

BEL VOOR EEN AFSPRAAK:
T +31 (0)6 20 26 25 26

Margrietstraat 16
6191 XH  Beek
     hair4youbylinda

ADVERTENTIE

Afvallen en toch lekker eten?
Dat kan écht!

Bel me voor een afspraak of 
voor meer info.

telefoon: 06-17 50 12 50
website: www.dunjasmeets.nl
e-mail: info@dunjasmeets.nl

5%
korting

per
maand
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ADVERTENTIE

DE JAARLIJKSE NETWERKBIJEENKOMST 
VAN BENEFITS EN SOCIAL CARE

 
Op 1 november 2016 vond de jaarlijkse netwerkbijeenkomst van BeneFits en Social Care plaats.

De bijeenkomst had dit jaar als thema Beleven. Alleen wanneer een klant een prettige beleving heeft ervaren, dan zal hij 
terug komen en een aanbeveling doen in zijn naaste omgeving. Om de avond een extra dimensie te geven werd  

Hof van Gaia als locatie voor deze bijeenkomst uitgekozen.

Tijdens de avond werden de aanwezigen op diverse  
gebieden geprikkeld om te beleven. Zo waren er diverse 
sprekers die elk vanuit hun eigen vakgebied beleving en de 
zogenaamde Why, het waarom presenteerde. Waarom ben 
je ooit begonnen met je bedrijf, kies je voor dit concept en 
waarom sta je elke dag weer op?  Sylvia Vranken, directeur 
van BeneFits vertelde over de Why van BeneFits en Social 
Care; “mensen versterken in hun zelfregie en koopkracht.  
Dit doen wij op een betrouwbare en klantgerichte wijze, 
door het verstrekken van een kortingspas en het beheren 
van platformen”.

De avond kreeg nog een extra dimensie door de bijdrage  
van diverse leveranciers, die de aanwezigen mee  namen in 
hun activiteiten door hen o.a. te laten proeven, voelen en 
bewegen.

Ook zorgde Sylvia Vranken bij menigeen voor kippenvel 
door het lied Halleluja te zingen. En later deed ze dat nog 
eens samen met inspirator en ondernemer Igor Stel met het 
wereldberoemde nummer My way. 

Al met al een mooie avond, waaruit veel inspiratie werd 
geput door de aanwezigen. Dat bleek ook wel uit de reacties 
die op het moodbord werden geschreven: positive minds, 
aanzetten tot denken, why; why not, enthousiasme, passie, 
top, wow, mooie dingen maken je blij.

Hieronder ziet u een kleine impressie van deze avond.
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BENEFITS: WAT KAN IK ERMEE 
EN WAAROM? 

Korting aan de kassa
Met het ledenpasje van BeneFits krijgt u contante  
korting aan de kassa  bij heel veel verschillende  
leveranciers.  Denk maar aan korting  bij de bakker, 
sportwinkels, fietswinkel, de  slagerij, opticien en diverse 
kledingwinkels. Midden in ons magazine vindt u het 
kortingskatern. Hierin vindt u alle kortingen en kunt u 
precies zien waar u welke korting ontvangt. Dus blader 
maar snel door! Het kortingskatern is ook te vinden op 
onze website: www.bene-fits.nl 

Zorg en Welzijn
Zelfredzaamheid, u las het al eerder. Iedereen wil graag 
langer zelfstandiger wonen, maar soms gaat dat niet  
altijd even makkelijk. Het is daarom belangrijk dat er 
goed wordt gekeken naar het financiële plaatje en dat u 
ook ondersteund wordt hierin als u daar behoefte aan 
heeft. Er moeten een aantal zaken goed geregeld  
worden, zoals hulp bij persoonlijke verzorging of hulp bij 
het huishouden. Dit kunt u zelf regelen maar ook laten 
doen door een professional. 

Heeft u daar hulp bij nodig, in ons overzicht vindt u  
diverse leveranciers die u hierbij kunnen ondersteunen.

Diensten aan huis
Ook in de rubriek diensten aan huis vindt u kortings-
partners die u een handje kunnen helpen zodat u op een 
prettige manier langer zelfstandig kunt blijven wonen. 
Van het bezorgen van maaltijden, boodschappen doen 
tot klusjes in en om het huis. Maar ook voor begeleiding 
naar het ziekenhuis kunt u hulp vragen. Wij helpen u om 
een gepaste oplossing te vinden. Verder zijn er ook  
allerlei diensten die bij u aan huis worden geleverd. Denk 
aan pedicures, mobiele kapsters, opticiens, stomerij en 
wasserij aan huis of een glazenwasser. U hoeft de deur 
niet uit, want u wordt direct aan huis geholpen.  
Heeft u hulp nodig bij u administratie? Ook daar heeft 
BeneFits een oplossing voor. In het kortingskatern kunt 
u alle kortingen bekijken. Mocht u behoefte hebben aan 
service die u niet kan terugvinden in het dienstenaanbod, 
laat ons dit weten en wij proberen het alsnog voor u te 
regelen. 

LANGER
ZELFSTANDIG

BLIJVEN
WONEN
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Op stap met korting
Ook voor leuke dagjes uit heeft BeneFits genoeg kortingen 
in onze kortingskatern staan. Met uw ledenpas kunt u royaal 
besparen op vele dagjes uit. Denk hierbij aan wellness- 
centra, pretparken, dierentuin of bioscoop.  Bent u binnen-
kort jarig of heeft u een leuk idee voor een kinderfeestje? 
Op onze site, www.bene-fits.nl, vindt u grote korting op 
tickets. De aanbiedingen zijn  
eindeloos en gemakkelijk geregeld. 

Voordeling verzekerd via BeneFits 
Het is verstandig om voor een aantal dingen goed verzekerd 
te zijn. Voor onze leden hebben wij afspraken gemaakt met 
een aantal organisaties op dit gebied. Bent u CZ verzekerd, 
dan krijgt u als lid maar liefst 5% korting op de premie van 
uw zorgverzekering. Deze korting is van toepassing op zo-
wel de basis- als aanvullende verzekering. Wilt u weten  
of u korting krijgt? Kijk dan op de polis, hierop vindt u of u 
aangesloten bent bij het collectief van Stichting BeneFits. 
Bent u al lid maar ontvangt u nog geen korting, bel dan  
046-2040628 en wij regelen de rest.

Fit met BeneFits
Blijven bewegen is voor iedereen van groot belang .  
Regelmatig bewegen draagt bij aan een goede gezondheid. 
Even lekker sporten in de sportschool of een paar  
baantjes zwemmen is voor iedereen goed. Voor senioren 
zijn er speciale uren gereserveerd met extra aandacht en 
begeleiding. Hierbij kunt u ook nog profiteren van leuke 
kortingen. Op onze website of in ons magazine kunt u zien 
bij welke sportgelegenheden u terecht kunt. 

De website 
Bent u op zoek naar een kortingspartner uit bovenstaande 
rubrieken? Ga naar www.bene-fits.nl en zoek de gewenste 
leverancier via de knop ‘kortingen zoeken’. U kunt ook op  
categorieën zoeken. Klik bijvoorbeeld op ‘Diensten aan huis’ 
en u krijgt een overzicht van bedrijven die in deze categorie 
zijn aangesloten. Bent u al ingeschreven voor de maande-
lijkse e-mail nieuwsbrief? Stuur simpelweg een e-mail  
met uw lidnummer naar administratie@bene-fits.nl en u 
ontvangt elke maand het laatste nieuws in uw e-mailbox. 
Ook kunt u ons volgen via Facebook en Twitter.
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Bezoekadres:    Postadres:  

Stationsplein 1, Unit 3 G  Postbus 155 

6131 AS Sittard    6130 AD Sittard 

 

06-46036046 

info@pennersadvocatuur.nl 

www.pennersadvocatuur.nl 

 

Het WENATEX slaapsysteem

Volledig gecertificeerd op alle onderdelen!

Orthopedisch

Ultra hygiënisch en antiallergeen door het gebruik van zilver

en de volledige wasbaarheid op 60 graden

geen kuilvorming

 waterdichte matrastijk 

(geen vocht in de matraskern en dus geen huisstofmijt, bacteriën en

schimmels)

Geschikt voor vrouwen en mannen, voor ieder gewicht tot 180

kilogram

Eventueel toevoegen van kruidentherapie voor versterking van

uw limbische systeem en een weldadige nachtrust

Alle onderdelen zijn perfect op elkaar afgestemd voor een

totaaloplossing voor een gezonde, herstellende nachtrust

Gezond slapen en fit opstaan

betaalbare orthopedische topkwaliteit

Advies op maat, gewoon bij u thuis!

Bel of mail voor een afspraak met;

Jos Hamers 

06 – 2882 62 93   of    jos.hamers.sittard@online.nl

Kracht 
om verder te gaan

Bellekeweg 37 Echt  
Kloosterstraat 9 Susteren 

0475 - 48 61 00  
www.peusen.nl

ADVERTENTIE

maakt de wereld mooier.
www.groenergras.com
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ADVERTENTIE

Aanmelden
kan ook

digitaal viawww.bene-fits.nl
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KORTINGEN TOT WEL 50% 
OP VEEL DAGJES UIT!

Brengt u - of brengen uw gezinsleden – graag een bezoekje aan een attractiepark, dierentuin, sauna of bioscoop?  
Dat kan nu heel voordelig via onze webshop op www.bene-fits.nl. Hier bestelt u tickets voor de leukste dagjes uit in  

uw omgeving, zoals GaiaZoo, Snowworld, Thermae 2000, Bobbejaanland en Safaripark Beekse Bergen.  
Of wat dacht u van een weekendje weg over de Belgische of Duitse grens?

Als lid van BeneFits logt u gemakkelijk in via de website van BeneFits en maakt u snel gebruik van de talloze mogelijkheden die 
Koopuwticket.nl biedt. Uiteraard mag u onbeperkt gebruikmaken van het complete aanbod. Wij zijn dagelijks actief om dit te 
actualiseren en uit te breiden.

Enkele voorbeelden uit ons ruime aanbod:

Aarzel niet langer en maak via onze webshop gebruik  
van het complete aanbod dat BeneFits biedt.
Bij de meeste aanbieders ontvangt u een e-ticket aan-
sluitend op uw betaling. Bij een enkele aanbieder ontvangt u 
de tickets per post. Betalen gaat heel simpel via Ideal of een 
overboeking. Heeft u daar hulp bij nodig, dan mag u natuur-
lijk altijd bellen. Koopuwticket.nl staat 7 dagen per week van 
09.00 tot 21.00 uur voor u klaar. Het telefoonnummer vindt 
u bij de contactgegevens op Koopuwticket.nl. Een e-mail 
sturen mag ook. Dit kan via info@koopuwticket.nl.

Hoe werkt het? 
U gaat naar www.bene-fits.nl en klikt op pretparktickets 
kopen. Bij gebruikersnaam vult u het lidnummer in dat op  
uw pas staat. Bij wachtwoord vult u uw wachtwoord in. 
Heeft u geen wachtwoord of bezoekt u de eerste keer onze 
webshop, vraag dan een nieuw wachtwoord aan. Heeft u  
zich ingeschreven via een papieren aanmeldformulier en  
uw emailadres niet ingevuld, dan kunt u nog niet inloggen. 
Mail ons dan svp via administratie@bene-fits.nl 

www.bene-fits.nl

KORTING
OP

LEUKE 
DAGJES UIT
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Lyvia is mede tot stand gekomen dankzij subsidie 
van de Gemeente Sittard-Geleen

Lyvia-studenten 
bieden gezelschap en 
ondersteuning op maat 
Lyvia-studenten helpen u, uw ouders of uw kinderen graag bij  
alledaagse dingen, zoals:
- het bieden van gezelschap thuis of in een verzorgingstehuis  

(bijvoorbeeld samen wandelen, een kopje koffie drinken of  
indien mogelijk samen koken en/of eten); 

- samen naar de stad, de kapper, een arts of de speeltuin gaan; 
- het gebruik van de computer, het doen van een spelletje of  

voorlezen; 
- op uw kinderen passen, helpen met huiswerk; 
- het uitvoeren van licht huishoudelijke taken zoals wassen,  

strijken, afwassen, stoffen en stofzuigen; 
- het uitvoeren van klein onderhoud aan de tuin zoals vegen,  

schoffelen, eenvoudig snoeiwerk, onkruid wieden. 

Door de inzet van Lyvia-studenten krijgt u even tijd voor  
uzelf en/of u weet dat uw naasten de juiste aandacht krijgen.  
Lichamelijke verzorging hoort niet tot de mogelijkheden.  
Lyvia-studenten zijn ervaren, deskundig, betrokken en  
uitgebreid gescreend. Een aantal studenten heeft een korte  
opleiding gevolgd om hulpvragers met dementie beter te  
kunnen helpen. 

Kijk voor uitgebreide informatie 
op www.lyvia.nl. 

Wilt u graag een vrijblijvend  
kennismakingsgesprek of wilt u 
meer weten over onze werkwijze? 
Bel 046 - 850 53 97 of mail naar 
info@lyvia.nl. 

Voor de werkzaamheden van  
de studenten betaalt u € 12,50  
tot € 15,00 per uur inclusief btw  
(afhankelijk van de leeftijd van  
de student). Hulpvragers met een 
persoonsgebonden budget (pgb) 
voor individuele begeleiding  
kunnen informeren naar de  
mogelijkheden voor vergoeding.


