
Voor wie zijn de abonnementen
interessant?
Voor iedereen die goed geïnformeerd wil zijn over toekomstige 
zorgmogelijkheden en in beeld wil zijn bij Evita Zorg. Zo bent u 
gegarandeerd van zorg bij Evita. Het abonnement kan afgesloten 
worden door senioren en kinderen van senioren.  

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. 

Een vertrouwd gevoel 

 Volg ons op

www.evitazorg.nl

Evita
abonnement

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



Abonnementsvormen
Evita biedt twee abonnementen: Basis en Plus 

Basis abonnement
Indien u abonnee wordt bij Evita, komt de coördinator bij u op 
huisbezoek. Zij blijft uw aanspreekpunt zolang u abonnee bent. 

Tijdens het huisbezoek bespreekt zij met u uw situatie en welke 
wensen u ten aanzien van zelfredzaamheid en zorg heeft. U krijgt 
twee keer per jaar een uitnodiging voor een abonneebijeenkomst en 
u kunt diverse informatieve lezingen bijwonen. Als abonnee ontvangt 
u elk kwartaal de Evita nieuwsbrief. Elk jaar heeft de coördinator 
opnieuw contact met u om uw situatie te actualiseren. Zo blijft u bij 
ons in beeld.

Plus abonnement
Bovenop de diensten vanuit het basis abonnement krijgt u 
eens per kwartaal een huisbezoek á 1 uur van een vaste Evita 
professional waarin besproken wordt hoe het met u gaat. Tijdens 
deze afspraak kan de professional u ook adviseren over zorg- en 
ondersteuningsmogelijkheden en bijvoorbeeld aanpassingen in 
huis en/of alarmering. Indien nodig kan een en ander direct ingezet 
worden.

Een vertrouwd gevoel
U woont in uw vertrouwde omgeving en hoopt dit zo lang mogelijk 
te kunnen doen. Toch kan er een moment komen dat zorg of 
ondersteuning nodig is. Dan is het prettig wanneer u al bekend bent 
bij de thuiszorgorganisatie van uw keuze, die uw situatie en wensen 
kent. Het Evita abonnement biedt u deze mogelijkheid. Als abonnee 
wordt u regelmatig geïnformeerd over zorg- en dienstverlening van 
Evita en indien nodig regelt u met één telefoontje de gewenste zorg. 
Zo lang mogelijk zelfredzaam zijn, maar voorbereid op eventuele 
inzet van zorg naar uw wensen; dat is waarom en Evita abonnement 
een goede keuze is.  

‘‘ ‘‘
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

Via een vriendin werd ik geattendeerd op het Evita abonnement: 
“Een must, ook voor een vrouw alleen" zei ze en ze heeft gelijk. Al 
tijdens het eerste gesprek met de coördinator werden er onderwerpen 
besproken waar ik nooit eerder over had nagedacht, maar die wél van 
wezenlijk belang zijn. Nu heb ik het gevoel dat ik goed voorbereid ben 
op de toekomst, ook al mag dat nog even duren!


