Ziekte, ongeval, zwangerschap of ouderdom…
de invloed op jouw functioneren mag
niet onderschat worden. Soms wordt jouw
zelfredzaamheid bedreigd, soms wordt ‘zorg
geven’ moeilijk.
Hulpmiddelen kunnen de zorg voor patiënt
en mantelzorger dan meer haalbaar maken.
Het gebruik van hulpmiddelen maakt de
thuiszorgsituatie een stuk comfortabeler en
draaglijker, maar aankopen is niet altijd de
beste optie.

ComfoPlus Centrale Bornem
Lodderstraat 20 B - 2880 Bornem - 03 292 21 60

Sommige materialen zijn niet goedkoop, de
juiste keuze maken is niet altijd eenvoudig en
vaak heeft het gebruik ervan een erg tijdelijk
karakter. Om steun te krijgen in dergelijke
zorgsituaties kan je een beroep doen op
ComfoPlus, de hulpmiddelenvennootschap
van het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds.

Nood aan een rolwagen, een hoog-laagverzorgingsbed, een afkolfapparaat, een
aerosoltoestel…? Reserveer dan jouw
materiaal best goed op tijd via je plaatselijke
VNZ-kantoor, het nummer 03 292 21 60 of
info@comfoplus.be.

7:45 - 12:00

12:30 - 16:30

Dinsdag

7:45 - 12:00

12:30 - 16:30

Woensdag

7:45 - 12:00

12:30 - 16:30

Donderdag

7:45 - 12:00

12:30 - 16:30

Vrijdag

7:45 - 12:00

12:30 - 16:30

ComfoPlus Winkel Aalst
Dr. A. Sierensstraat 11, 9300 Aalst - 053 76 99 72

V.U.: Will Van Herp - Lodderstraat 20 B - 2880 Bornem

De medewerkers van ComfoPlus geven je
advies, zorgen voor een deskundige en snelle
service en verhuren je de hulpmiddelen aan
de scherpste voorwaarden.

Maandag

Maandag

9:00 - 12:00

12:30 - 16:30

Dinsdag

9:00 - 12:00

12:30 - 16:30

Woensdag

9:00 - 12:00

12:30 - 16:30

Donderdag

9:00 - 12:00

12:30 - 16:30

Vrijdag

9:00 - 12:00

ComfoPlus Winkel Lier
Antwerpsestraat 145, 2500 Lier - 03 491 86 65
Maandag

9:00 - 13:00

14:00 - 17:00

Dinsdag

9:00 - 13:00

14:00 - 17:00

Woensdag

9:00 - 13:00

14:00 - 17:00

Donderdag

9:00 - 13:00

14:00 - 17:00

Onze uitleendienst

Vrijdag

ComfoPlus is een initiatief van het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds
www.vnz.be

03 292 21 60 • info@comfoplus.be • www.comfoplus.be

03 292 21 60 • info@comfoplus.be • www.comfoplus.be

Snelheid en dienstverlening:
• Rolstoelen, loophulpen en aerosoltoestellen
staan voor jou klaar in het plaatselijke
ziekenfondskantoor. Je kan ze daar ophalen
zonder voorafgaandelijke reservatie.
• Kleine materialen (afkolfapparaat, plaswekker,
kinderkrukken…) worden je bezorgd via de post.
Meestal worden de hulpmiddelen reeds de
volgende werkdag thuis geleverd.
• Grote materialen (bed, fiets, tillift, rolstoel…)
worden door onze eigen techniekers bij jou thuis
afgeleverd en geplaatst. Onze chauffeurs doen om
de twee werkdagen elke regio in Vlaanderen aan.

Enkele tips:
• Vooruitkijken en plannen
Na een ziekenhuisopname volgt een ontslag, na
een zwangerschap volgt een bevalling… je kan
best steeds even vooruitdenken. Bevraag je op de
afdeling over eventuele behoeften na ontslag en
contacteer ons dan. Zo kan een levering optimaal
en zonder tijdsdruk gepland en uitgevoerd
worden. Hou zeker rekening met weekends en
feestdagen en reserveer tijdig.
• Huren versus kopen
Onze huurvoorwaarden zijn voordelig, maar het
gebruik van de hulpmiddelen is niet gratis. Wanneer
de huurperiode geschat kan worden op ruim drie
jaar wordt aankopen interessanter, zeker wanneer
je rekening houdt met het ledenvoordeel dat je bij
ComfoPlus geniet. Bespreek de situatie vooraf met
jouw ComfoPlus adviseur.
• Het huurplafond
Wanneer de zorgsituatie zwaar en langdurig is, zal
VNZ de huurkosten begrenzen. Daarvoor hanteren
we een huurplafond voor tal van artikelen. Wanneer
het betaalde huurgeld op jaarbasis dat plafond
overstijgt, krijg je automatisch een terugbetaling in
de loop van het volgende jaar. Informeer je bij je
vertrouwde VNZ–kantoor of via 015 28 90 90.

Aanbod en voorwaarden 2021

Aflevering via chauffeur

Materiaal voorradig in kantoren

Verhuur

Dagprijs

Basisfactuur

Levering

1° mnd

Kost (1)

Totaal

Hometrainer

€ 0,45

(4)

€ 13,50

€ 5,00 € 25,00

Ligfiets

€ 1,00 (4)

€ 30,00

€ 5,00 € 25,00

Ergometerfiets

€ 1,00 (4)

€ 30,00

€ 5,00 € 25,00

Grootcellig wisseldruksysteem

€ 2,00 (4)

€ 60,00

€ 5,00

Zitkussen met wisseldruk

€ 1,50

€ 45,00

€ 5,00 € 25,00

Passieve tillift

€ 1,20

€ 36,00

€ 5,00 € 25,00

€ 1,20

€ 36,00

€ 5,00 € 25,00

€ 0,20

€ 6,00

€ 1,00

€ 30,00

€ 0,20

€ 6,00

Elektrisch verzorgingsbed

€ 0,80

€ 24,00

Zijsponden voor bed

€ 0,20

€ 6,00

Zijbeugel voor bed

€ 0,15

€ 4,50

Verlengstuk voor bed

Aërosol

€ 0,20

€ 6,00

€ 5,00

€ 11,00

Gaankader

€ 0,15

€ 4,50

€ 5,00

€ 9,50

2-wiel rollator

€ 0,20

€ 6,00

€ 5,00

€ 11,00

4-wiel rollator

€ 0,25

€ 7,50

€ 5,00

€ 12,50

Rolstoel

€ 0,35

€ 10,50

€ 5,00

€ 15,50

Actieve tillift

Toebehoren / Aankoop

Prijs

Transfertplatform Return

Masker voor aërosol (kind of volwassene)

€ 6,00

Krukken / paar

€ 15,00

(1):

Kost (1)

(7)

Dagprijs
Verhuur

Basisfactuur
1° mnd

Onderhoudsbijdrage

Extra tildoek voor tillift
Gordel voor transfertpl. Ret.

Aflevering via Bpost
Dagprijs

(4)

€ 0,15

€ 4,50

Kost (3)

Totaal

Dekenboog

€ 0,15

Basisfactuur

€ 25,00

€ 5,00 € 25,00
€ 5,00 € 25,00

€ 4,50

€ 5,00 € 25,00

Afkolf AMEDA

€ 0,30 (2)

€ 5,00

€ 5,00

Zelfoprichter op voet

€ 0,20

€ 6,00

€ 5,00 € 25,00

Afkolf MEDELA Lactina+

€ 0,60 (2)

€ 5,00

€ 5,00

Serumstaander

€ 0,15

€ 4,50

€ 5,00 € 25,00

Afkolf MEDELA Symphony € 2,00 (2)

€ 5,00

€ 5,00

Bedtafel op wieltjes

€ 0,15

€ 4,50

€ 5,00 € 25,00

Babyweegschaal

€ 0,30 (2)

€ 5,00

€ 5,00

Toiletframe

€ 0,15

€ 4,50

€ 5,00 € 25,00

Pedalo

€ 0,20

€ 17,00

Lymfedrainage toestel

€ 1,00

€ 30,00

€ 5,00 € 25,00

€ 20,00

Kniestep

€ 0,40

€ 12,00

€ 5,00 € 25,00

Hilotherm koeltoestel

€ 10,00 (4)

(5)

€ 5,00 € 25,00

€ 2,00 (4)

(5)

€ 5,00 € 25,00

Verhuur

Aspiratietoestel

1° mnd

(4)

€ 0,30

€ 6,00
€ 9,00

€ 11,00
€ 11,00

Kinderkrukken

€ 0,20

€ 6,00

€ 11,00

€ 17,00

Okselkrukken

€ 0,20

€ 6,00

€ 11,00

€ 17,00

Vervangscooter bij herstelling

€ 15,50

(1)

4-poot wandelstok

€ 0,15

€ 4,50

€ 11,00

Plaswekker

€ 0,50

€ 15,00

€ 11,00

€ 26,00

Compressor voor oplegmatras (wisseldruk)

€ 0,15

€ 4,50

€ 11,00

€ 15,50

Terugbetaling van 30 dagen huur – wordt onmiddellijk verrekend
Onderhoudsbijdrage en verzendingskost
(4)
Artikel komt niet in aanmerking voor het huurplafond

Onderhoudsbijdrage
(4)
Artikel komt niet in aanmerking voor het huurplafond
(5)
Geen huurforfait van 1 maand
(7)

(2)
(3)

Verplaatsingskost wordt aangerekend zowel bij levering als ophaling:
€ 25,00 / rit binnen normaal rittenschema
€ 75,00 / rit buiten het normale schema (spoedlevering)

PAS (Persoonlijk Alarm Systeem)

Toebehoren / Aankoop

Prijs

Melkset AMEDA (enkel)

€ 23,00

Verhuur

Melkset MEDELA Lactina – enkel

€ 30,00

Personenalarm (vaste lijn)

€ 0,60 (4) € 18,00 € 25,00 € 25,00

Melkset MEDELA Lactina – dubbel

€ 40,00

Melkset MEDELA Symphony – enkel

€ 25,00

Personenalarm met SIM kaart

€ 0,80 (4) € 24,00 € 25,00 € 25,00

Melkset MEDELA Symphony – dubbel

€ 34,00

MEDELA Symphony starterspakket (dubbele melkset + 1 tube
Purelan tepelcrème + 30 zoogcompressen)

€ 40,00

Broekjes plaswekker Charco – per set van 2 stuks
Oplegmatras (wisseldruk)

Dagprijs

Basisfactuur
1° mnd Kost (8) Installatie

Extra zender voor personenalarm € 0,20 (4) € 6,00
Mobiel alarm - eigen opvolging

€ 0,90 (4) € 27,00 € 25,00 € 25,00

Mobiel alarm - opvolging Mutas € 1,10 (4) € 33,00 € 25,00 € 25,00

€ 45,00

(4)

€ 37,00

(8)

Artikel komt niet in aanmerking voor het huurplafond
Eenmalige opstartkost
Alle prijzen inclusief btw

