
 

 

 

     

                                            
                

                         NIEUWSBRIEF          April 2017 

 

 

      

 
April doet wat hij wil.... Het kan regenen, maar het weer kan ook zo fijn zijn. Tijd om naar buiten te gaan! En 
mocht dat niet meer gaan zonder iemand een arm te geven, of kunt u maar een paar honderd meter lopen? 
Kom dan eens over de drempel bij Zorgpunt Hardenberg. Wij hebben prachtige rollators, in allerlei kleuren en 
maten. Van groen, lila tot macademia bruin. En van de maat S tot XXL. Maar ook onze prachtige 
scootmobielen mogen er zijn. Binnenkort krijgen we een hele nieuwe uitgebreide lijn van Excel scootmobielen. 
15 april van 10:00-14:00 uur kunt u ze komen bewonderen op onze mobiliteitsdag. Daarover krijgt u later nog 
meer informatie per mail. Maar zet u de datum vast in uw agenda? 
 
Voor nu, veel leesplezier! 
 

 
  

 
15 april hebben we een mobiliteitsdag van 10:00-14:00.  

Kom onze nieuwe uitgebreide scootmobiel lijn bewonderen. 
 

 

            
 

                                                         “Uw zorghulpmiddelenspecialist” 

 

 

                                                         

                                                         



 
 
 

NIEUW! NIEUW! NIEUW! NIEUW! 
Tweedelig wasbaar dekbed (zorg) 

    
Het tweedelig dekbed bestaat uit een basisdekbed en een boven dekbed. Het boven dekbed bestaat 
uit een hoesloos dekbed met een vaste overtrek. Doordat het boven dekbed verkrijgbaar is in 
verschillende dessins maakt het een dekbedovertrek overbodig. Het basisdekbed is ook een 
hoesloos dekbed in een neutrale kleur die aansluit bij het dessin van het boven dekbed. Beide 
dekbedden kunnen thuis in de wasmachine, het boven dekbed op 60 graden en het basisdekbed op 
90 graden. De dekbedden zijn gemakkelijk met elkaar te bevestigen door middel van klittenband. Zo 
kan het tweedelig dekbed in alle seizoenen worden gebruikt. De dekbedden zijn gemaakt voor 
langdurig gebruik en kunnen vaak worden gewassen. Een groot voordeel van het dekbed is het 
gemak van het opmaken 
 

Productspecificatie 

 
Bovenzijde Vulling Onderzijde Reiniging 

Tweedelig dekbedsysteem 
    

Basisdekbed katoen polyester katoen 85-90ºC 

Bovendekbed Trevira CS polyester Trevira CS 60ºC 

     

 
Prijzen van een basis dekbed en een bovendekbed 
Maten zijn exclusief instopstrook. 
Andere dessins/kleuren op aanvraag beschikbaar. De prijzen en levertijd hiervan zijn afwijkend van 
standaard. 

Product en maat Prijs 

Basisdekbed (240×145) 100 gram/m2 € 69,95 

Bovendekbed (200×145) 150 gram/m2 € 89,95 

 
 
 

 
 

Gebruikt Zorggemak 
  

Wist u dat wij ook gebruikte hulpmiddelen verkopen? Daar hebben we een speciale afdeling voor. U 
kunt deze hulpmiddelen ook bij ons inbrengen, dan verkopen wij ze weer voor u. Hoeft u nergens 
achteraan, alleen na de verkoop even uw geld ophalen. Denkt u hierbij aan douchestoelen, 
bedleestafels, hoog laagbedden, rolstoelen, scootmobielen, enz, enz.  
 

 

                                                                             

 

                                                         

                                                         

                                                         



 
 

Wij hebben spectaculaire kortingen op nieuwe scootmobielen! 
 

EN..... Binnenkort wordt ons assortiment uitgebreid met een prachtige lijn 
scootmobielen! Van klein tot groot, langzaam tot snel, en twee-persoons! 

 
Dus hou de website, Facebook en de komende nieuwsbrieven in de gaten! 

    
 

Bezoekt u ook eens de website www.zorgpunthardenberg.nl om al onze producten te bekijken. 
 

 
 

Ze zijn er weer! 
De nieuwste modellen overzet zonnebrillen! 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Van €44,95 nu maar €34,95 

16 maart mocht Zorgpunt Hardenberg 3 DUO fietsen uitreiken 
aan de verschillende locaties van de Saxenburgh groep. 

 
Zorgcentra Clara Feyoena Heem in Hardenberg, Marsch 
Kruserbrink te Hardenberg, Schoutenhof te Hardenberg en ’t 
Welgelegen te Gramsbergen hebben drie splinternieuwe duo 
fietsen in ontvangst mogen nemen bij Zorgpunt Hardenberg  

 
“En met dank aan de St. Vrienden van de Saxenburgh Groep die 
het voortouw hebben genomen bij de acties rondom de duofietsen. 
Er is actie gevoerd bij de Rabobank Coöperatie Weken, fondsen 
zegden mooie bijdragen toe (OuderenFonds, Fonds Ab Laane, 
RCOAK, Dr. Vaillantonds, RC Maagdenhuis) en de samen met St.  
Vrienden via eindejaarsmarkten en een mooie toezegging van 

OPA hebben we de middelen bij elkaar gebracht waarbij ook Zorgpunt Hardenberg zich als leverancier tot het 
uiterste heeft ingespannen om een zo scherp mogelijke prijs neer te kunnen zetten”. Wij wensen ze veel fiets 
plezier! 

                                                         

 

 

http://www.zorgpunthardenberg.nl/


 

Presentaties/markten  
 

 Zaterdag 15 april mobiliteitsdag bij Zorgpunt Hardenberg 10:00-14:00 
 
Bent u bezig met de invulling van 2017/2018 voor uw vereniging, buurtkamer of ouderenbond neem dan 
gerust eens contact met ons op over de mogelijkheden. 

Thuisdemonstraties stoelen en scootmobielen 
 

Wij komen graag bij u thuis voor het geven van een demonstratie van sta-op-stoelen of scootmobielen zodat u 
deze in eigen omgeving vrijblijvend kunt proberen. 
 

Bel ons voor een afspraak. 

Openingstijden  
 

Maandag t/m vrijdag 9.00 – 17.00 uur  
Zaterdag 09.00 – 14.00 uur    
 

Ons adres:  
Zorgpunt Hardenberg, Kollergang 9a, 7773 NG Hardenberg  
Telefoonnummer 0523-680 569  
 

Email: info@zorgpunthardenberg.nl        Website: www.zorgpunthardenberg.nl 
 
Volg ons ook op Twitter            en Facebook                voor de laatste nieuwtjes. 
 
U kunt bij ons gratis parkeren!!  

Dealer en onderhoud van 45-km auto’s  
 

Afgekeurd voor uw personenautorijbewijs? U behoudt dan wel uw AM- 
rijbewijs, waarmee u een 45 km-auto mag besturen.  
 

Kom voor meer informatie naar Minicar Center Hardenberg,  
u vindt ons in hetzelfde pand als Zorgpunt Hardenberg.                                       0523-680 607 
                Kollergang 9a, Hardenberg 
De koffie staat altijd klaar!              www.minicarcenter.nl 
   
Wilt u onze nieuwsbrief niet meer ontvangen, stuur ons dan een mail en we halen u van de lijst!  
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