
Veilig, comfortabel, 
maar zelfstandig thuis

Steeds meer mensen willen of moeten langer thuis 
blijven wonen. Dat is niet altijd even gemakkelijk. 
Daarom bieden wij een aantal diensten om het 
zelfstandig wonen aangenamer en eenvoudiger te 
maken. 

Onze diensten zijn los, maar ook in pakketvorm te 
verkrijgen.

Contact
Heeft u vragen of wilt u zich direct aanmelden voor (één van) onze diensten? 
Neem dan contact op met onze cliëntconsulent, Annemieke Schagen. 

U kunt haar bereiken via telefoonnummer 0252 576 500 
of e-mailadres a.schagen@hozo.nl. 

HOZO
Garbialaan 3, 2182 LA  Hillegom
Telefoon 0252 576 500
www.hozo.nl

HOZO Servicepas
Vindt u het leuk om lekker bezig en gezellig 
onder de mensen te zijn? Neem dan een 
abonnement op de HOZO Servicepas! 
Met de HOZO Servicepas kunt:

●  Gratis bij ons koffiedrinken (twee kopjes per dag)
●  Gratis naar kooroptredens
●  Gratis de nieuwsbrief ontvangen
●  Meedoen aan diverse activiteiten
●  Naar themadiners
●  Meedoen aan cursussen…
●  …en meer!

Daarnaast kunt u gebruikmaken van onze wasservice. Wij zorgen ervoor 
dat uw was wordt gewassen en gestreken. Hiervoor wordt een eigen 
bijdrage gevraagd. Word ook lid en geniet van leuke activiteiten en 
aantrekkelijke voordelen!
 
Interesse? Neem contact met ons op of kijk op onze website!

Onze cliënt-
consulent helpt 
u graag met al 
uw vragen.

Onder het genot van 
een heerlijke verse 
cappuccino gezellig 
bijkletsen met
kennissen en
buurtgenoten.
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(Particuliere) huishoudelijke verzorging
Valt het u steeds zwaarder zelfstandig het huishouden te doen? Kunt 
u wel wat hulp gebruiken bij het wassen, strijken of het doen van de 
boodschappen? Wij helpen u graag, ook indien u geen (toereikende) indicatie 
heeft, of uw eigen bijdrage niet in verhouding staat tot de hoeveelheid zorg 
die u ontvangt.

In overleg met u zorgen wij ervoor dat u de hulp krijgt die u wenst. U kunt 
zelf aangeven waarbij u hulp nodig heeft of welke taken in het huishouden 
overgenomen moeten worden. Daarnaast kunnen onze medewerkers u 
voorlichting en advies geven over het huishouden en zorgen wij bij ziekte of 
vakantie van uw vaste hulp voor vervanging. 

Bij ons bent u altijd verzekerd van een betrouwbare, geschoolde en 
Nederlandssprekende medewerker met een ruime ervaring in huishoudelijke 
zorg en begeleiding!

Prijzen 2021
U kunt voorgenoemde diensten los afnemen, maar u kunt ook kiezen voor een van 
onze voordeelarrangementen. Prijzen zijn per maand.

Lekker in uw eigen vertrouwde 
omgeving met een beetje hulp 
van een betrouwbare, geschoolde 
en Nederlandssprekende 
medewerker.

Personenalarmering
Hoe werkt personenalarmering?
Heel eenvoudig: wij plaatsten een kastje in uw woning en u draagt een 
zendertje met een drukknop. Als u hierop drukt, verschijnt direct een 
melding op de telefoon van onze dienstdoende verpleegkundige en wordt 
contact met u opgenomen. Indien nodig is de verpleegkundige snel bij u ter 
plaatse om eerste hulp te verlenen.

Veilig thuis
Onze alarmeringsdienst maakt het mogelijk dat u langer zelfstandig in uw 
eigen woning kunt blijven wonen. Er is immers altijd hulp nabij. 
Een geruststellende gedachte, ook voor uw vrienden en familie!

Waarom personenalarmering van HOZO?
●  wij hebben onze eigen alarmeringsapparatuur
●  wij berekenen geen aansluitkosten
●  ons eigen verpleegkundig team beantwoordt uw   
     oproep
●  ons eigen verpleegkundig team volgt uw oproep op

Thuis wonen en toch 
direct hulp kunnen 
inroepen als dat nodig 
is? Dat kan met onze 
personenalarmering. 

Met één druk op de 
knop staat u direct in 
verbinding met ons 
eigen verpleegkundig 
team, dat u met raad 
en daad terzijde staat 
in geval van nood.

LOSSE DIENSTEN    

Alarmering 
€ 17,80 

HOZO Servicepas 
€ 5,65

Huishoudelijke zorg
€ 117,00*

Totaal 
€ 140,45

ARRANGEMENT 1    

Alarmering 
€ 17,80 

HOZO Servicepas 
€ 4,65

Totaal 
€ 22,45

ARRANGEMENT 2    

Alarmering 
€ 17,80 

Huishoudelijke zorg
€ 114,00*

Totaal 
€ 131,80

ARRANGEMENT 3    

Alarmering 
€ 17,80 

HOZO Servicepas
€ 4,65

Huishoudelijke zorg
€ 109,00*

Totaal 
€ 131,45

* inclusief 9% btw en op basis van één uur per week


