Geachte heer, mevrouw,
In onze geschiedenis, die in 1905 is begonnen, hebben leden altijd een belangrijke rol gespeeld. Als
lid krijgt u voorrang bij opname én reductie op onze dagprijs bij opname in Villa Overbosch. Uw
ledenvoordeel geldt ook bij Residentie Mariëndaal en de locaties die in de loop van 2018/2019 aan
het label Herstelzorg Nederland worden toegevoegd. Alle huizen van Herstelzorg Nederland bieden
exceptionele revalidatiezorg. Op dit moment telt onze Vereniging ruim 8100 leden.
Een formule voor deze tijd
Al in 1905 is de ‘Nederlandsche Vereniging tot het Oprichten en Instandhouden van
Herstellingsoorden voor Handels- en Kantoorbedienden en Handelsreizigers’ opgericht. Ruim een
eeuw verder is de formule van wat nu kortweg ‘Dennenheuvel’ heet actueler dan ooit. Zorgkosten
staan onder druk. Een ziekenhuisbed wordt alleen benut voor wie intensieve behandeling nodig
heeft. Het aantal alleenstaanden groeit en de behoefte aan goede zorg neemt door de vergrijzing
toe. Er is een groeiende behoefte aan zorg en begeleiding gericht op actief herstel na een
ziekenhuisopname. Lang niet iedereen kan naar huis, simpelweg omdat daar de nodige zorg
ontbreekt. Het gat tussen ziekenhuis en thuis wordt steeds groter.
De huizen die vallen onder Herstelzorg Nederland bieden een tijdelijk thuis aan mensen die zorg en
begeleiding nodig hebben bij hun herstel. Of dit nu revalidatie na een ziekenhuisopname betreft,
revitalisatie na een nare val of respijtzorg om uw mantelzorger te ontlasten. We bieden zorg op maat
waarbij alles draait om uw persoonlijke wensen en behoeften.
We doen waar we goed in zijn: Mensen begeleiden in hun herstel. Onze behandeling, begeleiding en
verzorging zijn op uw persoonlijke situatie afgestemd. Een toegewijd, multidisciplinair team van
artsen, paramedici en servicemedewerkers onder leiding van een Specialist Ouderengeneeskunde
(SO) staat gedurende uw verblijf voor u klaar. Als lid van Herstellingsoordvereniging Dennenheuvel
krijgt u voorrang bij opname en een tegemoetkoming in de verblijfskosten.
We nodigen u van harte uit om lid te worden.

Mark Steinfelder
bestuurder
Villa Overbosch in het kort
• Optimaal herstelklimaat
• Multidisciplinair behandel- en zorgteam
• Inpandige Keurmerk Fysiotherapiepraktijk
• Landschapspark van 2 hectare
• Eigen keuken met topchefs
• Eenpersoonskamers
• Bezoek is altijd welkom
• Klanttevredenheid al jaren boven de 8,5
• Kleinschaligheid en korte lijnen: U bent maximaal in
beeld

Uw voordeel als lid
• Voorrang bij opname
• Tegemoetkoming in de
verblijfskosten
• Kamer van voorkeur
• Korting op producten en diensten

De voordelen van een lidmaatschap
Iedereen is welkom in Villa Overbosch. Leden hebben echter voorrang bij opname ten opzichte van
niet-leden. Leden van Herstellingsoordvereniging Dennenheuvel krijgen bovendien een
tegemoetkoming in de verblijfskosten. Hoe langer u lid bent, hoe hoger de
tegemoetkoming. Daarnaast zijn er vele kleine extra’s, denk hierbij aan korting op producten en
diensten.
Voorrang bij opname
U wilt de zorg die voor uw herstel het meest geschikt is en wij willen de kwaliteit leveren die u nodig
heeft. Daarom is het belangrijk om te weten dat u aan uw lidmaatschap geen recht tot opname kunt
ontlenen. Uw zorgvraag moet aansluiten op onze dienstverlening. Daardoor komt niet iedereen in
aanmerking voor opname. Enkele zogeheten contra-indicaties zijn: dementie, psychiatrische
aandoeningen, CVA, verslavingsproblematiek of patiënten die 24/7 in bed liggen en dus dag en nacht
intensieve zorg nodig hebben. Deze contra-indicaties gelden dus ook voor onze leden.
Of u bij ons kunt herstellen is altijd aan de arts (Specialist Ouderengeneeskunde) en onze
transferverpleegkundigen. Zodra vastgesteld is dat we u de zorg kunnen verlenen die nodig is voor
uw herstel, heeft u als lid altijd voorrang op niet-leden.
Tegemoetkoming in de verblijfskosten
Hoe langer u lid bent van Herstellingsoordvereniging Dennenheuvel, hoe hoger de tegemoetkoming.
Lidmaatschapsduur
0 – 6 maanden
6 maanden – 2 jaar
2 jaar – 5 jaar
5 jaar – 10 jaar
10 jaar – 15 jaar
15 jaar – 25 jaar
> 25 jaar

Korting op de dagprijs
10%
15%
25%
30%
35%
40%
50%

-Leden met een collectief lidmaatschap hebben recht op 30% korting op het dagtarief.
-Vergoeding van de zorgverzekeraar gaat boven de reductie van het lidmaatschap.
-Bij de tegemoetkoming geldt een maximum van 42 dagen per kalenderjaar.
Kamer van voorkeur
Naast voorrang bij opname en een tegemoetkoming in de verblijfskosten krijgt u indien mogelijk de
kamer van uw voorkeur. Dit kan aan de tuinzijde (of juist niet) zijn, of lekker dicht bij de lift (of juist
niet). Het zijn de kleine dingen die verschil maken, daarom proberen we u als lid de kamer van uw
voorkeur toe te wijzen.
Overige voordelen
We kunnen onze leden flink voordeel bieden op een aantal producten en diensten, zoals:
• Levensverhaal als tijdschrift Normaal € 820, als lid betaalt u € 600
• Mango Mobility voor elektrische mobiliteit 15% korting op de gehele collectie
• Via Verspoor 15% korting op het Nalatenschapsdossier
• GerustGeregeld 10% korting op het organiseren van uw verhuizing en 15% korting op de
kosten van het verhuistransport door onze verhuizer
We verwijzen u graag naar onze website voor de details en de voorwaarden.

De kosten van het lidmaatschap
Persoonlijk lidmaatschap
De kosten van het lidmaatschap zijn afhankelijk van uw leeftijd bij aanvang van het lidmaatschap.
Wordt u lid voor uw 65e, dan blijft u na uw 65e de contributie van uw oorspronkelijke
leeftijdscategorie betalen.
• Persoonlijk lidmaatschap, jonger dan 65: € 53,00 per kalenderjaar
• Persoonlijk lidmaatschap, 65 of ouder: € 106,00 per kalenderjaar
Collectief lidmaatschap
Met een aantal bedrijven en organisaties is een afspraak gemaakt over een collectief lidmaatschap
voor medewerkers of aangesloten leden. Meer inlichtingen hierover krijgt u bij de administratie van
onze vereniging (035) 201 26 66.
• Collectief lidmaatschap, jonger dan 65: € 43,00 per kalenderjaar
• Collectief lidmaatschap, 65 of ouder: € 85,00 per kalenderjaar
Medelidmaatschap
Zowel bij een individueel als bij een collectief lidmaatschap is op gunstige voorwaarden één
lidmaatschap voor een huisgenoot mogelijk. Het medelid moet woonachtig zijn op hetzelfde adres
als het hoofdlid. De reductierechten zijn gelijk aan die van het hoofdlid.
• Persoonlijk medelidmaatschap, jonger dan 65: € 27,00 per kalenderjaar
• Persoonlijk medelidmaatschap, 65 of ouder: € 53,00 per kalenderjaar
• Collectief medelidmaatschap jonger dan 65: € 22,00 per kalenderjaar
• Collectief medelidmaatschap 65 of ouder: € 43,00 per kalenderjaar
Mocht het hoofdlidmaatschap komen te vervallen, dan wordt het medelidmaatschap automatisch
omgezet in een hoofdlidmaatschap.

Service en contact
Kunnen we u ergens mee helpen?
We kunnen ons voorstellen dat voorgaande vragen oproept. U kunt altijd met ons bellen voor
informatie die aansluit op uw persoonlijke situatie. Wij zijn iedere werkdag bereikbaar van 9.00 tot
17.00u op telefoonnummer (035) 201 26 66.
Rondleiding
Wilt u eens langskomen voor een rondleiding? U bent van harte welkom. U kunt (035) 201 26 66
bellen voor het maken van een afspraak.

AANMELDEN LIDMAATSCHAP
Uw gegevens
Voorletters*

Achternaam*		

m

v

m

v

Adres*
Postcode*

Plaats*

Telefoon (vast)*		

Telefoon (mobiel)

E-mailadres*
Geboortedatum*		

Ingang lidmaatschap

IBAN rekeningnummer*

Aanmelden medelid (optioneel)
Voorletters

Achternaam		

Telefoon (vast)		

Telefoon (mobiel)

E-mailadres
Geboortedatum
IBAN rekeningnummer

Jaarlijkse contributie (automatische incasso 1x per jaar)
Persoonlijk lidmaatschap
Individueel lidmaatschap
Individueel lidmaatschap 65+

Collectief lidmaatschap
€ 53
€ 106

Individueel lidmaatschap

€ 43

Individueel lidmaatschap 65+

€ 85

Medelidmaatschap

€ 27

Medelidmaatschap

€ 22

Medelidmaatschap 65+

€ 53

Medelidmaatschap 65+

€ 43

Naam van de organisatie die het collectief lidmaatschap met Dennenheuvel heeft afgesloten

Datum
Plaats

Handtekening
Herstellingsoordvereniging Dennenheuvel
Dennenheuvel (Overbosch) is aangesloten bij Stichting Nederlandse Herstellingsoorden en Zorghotels (SNHZ)
Soestdijkerstraatweg 102, 1213 XH Hilversum · Tel. (035) 201 26 66 · info@dennenheuvel.com · www.dennenheuvel.com
Fax (035) 201 26 99 · IBAN NL56RABO 0384 2037 28 · KvK 40476622 · ANBI/RSIN 002610814

