Contact
Wilt u meer informatie over inhoud en kosten of een afspraak maken
om een abonnement af te sluiten, dan kunt u contact opnemen met
Evita Zorg en vragen naar de coördinator.

Abonnementsvormen
en tarieven 2021

Evita Zorg
Van Alkemadelaan 309A
2597 AJ Den Haag
t 070-314 16 00
info@evitazorg.nl
www.evitazorg.nl
Volg ons op
www.evitazorg.nl

Abonneebijeenkomsten

Evita basis abonnement
€ 50,00 per jaar (incl. btw)

10 maart 12:00 – 14:00 uur
Aansluitend op de informatieve lezing ‘Gedragsverandering bij
dementie’ is er gelegenheid tot het stellen van vragen over zorgen dienstverlening in het algemeen bij Evita. Na een lichte lunch
bieden wij u een korte workshop rondom een actueel thema
aan.

13 oktober 12:00 – 14:00 uur
Aansluitend op de lezing ‘Notariële zaken die geregeld kunnen
worden bij het ouder worden en/of beginnende dementie’
is er gelegenheid tot het stellen van vragen over zorg- en
dienstverlening in het algemeen bij Evita. Na een lichte lunch
bieden wij u een korte workshop rondom een actueel thema
aan.

De 4 zekerheden van het abonnement
• U bent verzekerd van snelle inzet van zorg
• U bent en blijft bij ons in beeld
• U heeft een vaste coördinator
•	U bent goed geïnformeerd over zorg- en
ondersteuningsmogelijkheden

Biedt:
• De 4 zekerheden van het abonnement
• Huisbezoek van coördinator om uw situatie in kaart te brengen
• 1 x per jaar contact om uw situatie te actualiseren
• Indien nodig tussentijds contact met de coördinator
• 4 x per jaar de nieuwsbrief
• 2 x per jaar een abonneebijeenkomst in Evita Lokaal
• Aanbod informatieve lezingen in Evita Lokaal

Evita plus abonnement
€ 50,00 per jaar + € 50,00 per kwartaal (incl. btw)
Biedt:
• De 4 zekerheden van het abonnement
• Huisbezoek van coördinator om uw situatie in kaart te brengen
• 1 x per jaar contact om uw situatie te actualiseren
• Indien nodig tussentijds contact met de coördinator
•	1 x per kwartaal een huisbezoek á 1 uur van een vaste Evita
zorgprofessional die met u bijpraat over uw situatie. De
professional denkt mee en bespreekt uw wensen ten aanzien van
zelfstandig thuis blijven wonen; zoals
• Aanvragen indicatie
•	Advies over zorgmogelijkheden, financiering en
persoonsalarmering
• Advies woningaanpassingen en hulpmiddelen
•	Advies en onderzoek naar eventuele nieuwe toekomstige
woonomgeving
• 4 x per jaar de nieuwsbrief
• 2 x per jaar een abonneebijeenkomst in Evita Lokaal
• Aanbod informatieve lezingen in Evita Lokaal

