Maak uw leven
makkelijker en aangenamer
met Pantein Extra

Verzorgd en vertrouwd thuis
Een prettig en zo gezond mogelijk leven, waarin u zich goed kunt
redden en zelf zoveel mogelijk regelt, ook als u een jaartje ouder
wordt. Pantein Extra kan u daarbij helpen. Met ons uitgebreide aanbod diensten aan huis kunt u uw dagelijks leven makkelijker maken.
Soms voor ontspanning en gemak, soms omdat het pure noodzaak
is.
Van tuinman tot pedicure, of van maaltijdservice tot iemand die u
gezelschap houdt. Gebruik maken van onze diensten kan u en uw
familie ontzorgen, zodat u meer tijd overhoudt om te doen wat u
belangrijk en leuk vindt.
Pantein Extra komt voort uit de kruisvereniging, waarschijnlijk kent u
deze nog van vroeger. Het bevorderen van gezondheid en het stimuleren van welbevinden van inwoners in de regio stond daarbij centraal. Dat is na al die jaren nog steeds zo. We luisteren naar wat u
belangrijk vindt en nodig heeft. We helpen u een passende oplossing
te vinden.
Mevrouw Welter uit Oss

‘Hij krijgt van mij een 10’
‘Voor een perfectionist is het moeilijk
taken uit handen te geven, maar soms is
er geen keuze. Ik wil niet dat mijn man
nog de ladder opgaat. De glazenwasser
van Pantein Extra bood een nagenoeg
perfect alternatief. Hij krijgt van mij
een tien, zo netjes heeft hij het gedaan.
Ik ben er erg over te spreken. En mijn
man, die heeft gelukkig genoeg andere
klussen en hobby’s die hij kan doen.’

Wat biedt Pantein Extra?
Als lid van Pantein Extra kunt u gebruik maken van een ruim
aanbod van diensten aan huis. Misschien heeft u vandaag geen
ondersteuning nodig, maar dat kan morgen anders zijn. Pantein
Extra zorgt dat het snel en goed geregeld wordt.
Gemak Is uw tuin aan een grote snoeibeurt toe, maar heeft u
in uw omgeving niemand met groene vingers? Wordt het steeds
lastiger om iedere dag een gezonde maaltijd op tafel te zetten?
Zou u willen dat er af en toe iemand een spelletje komt spelen?
Vindt u het prettig als er iemand bij u thuis langskomt voor een
pedicurebehandeling of kappersbeurt? Of gaat u graag naar het
theater, maar bent u slecht ter been? Voor al deze diensten en
nog veel meer kunt u terecht bij Pantein Extra.
Betrouwbaar Pantein Extra werkt met goede en betrouwbare
dienstverleners. Onze dienstverleners leveren uitstekend werk
voor eerlijke tarieven, zijn betrouwbaar en hebben persoonlijke
aandacht voor onze leden. Als er toch iets niet in orde blijkt te
zijn, kunt u altijd bij ons terecht.

Wendy Ennen

Pedicure
‘Ik weet van mijn klanten hoe belangrijk
de dienstverlening van Pantein Extra is. Zij
weten wie er langs komt en zijn tevreden
over de service.’

Diensten uitgelicht
Maaltijden aan huis
Gezond eten is belangrijk om
u goed te voelen. Als u niet
zelf kunt of wilt koken, biedt
de uitgebreide maaltijdservices
via Pantein Extra uitkomst. De
maaltijdgidsen kunt u vrijblijvend thuis ontvangen.
Notaris
Wilt u een levenstestament of
testament laten opstellen? Of
wilt u kijken of het nodig is om
uw testament aan te passen?
Pantein Extra brengt u in contact met één van de aangesloten
Netwerk Notarissen.
Pedicure
Via Pantein Extra kunt u een pedicure thuis laten komen. Zowel
voor professionele voetverzorging als ‘gewoon’ laten verwennen van de voeten. Een pedicure
behandelt niet alleen uw pijnklachten, maar leert u ook hoe
u uw voeten het beste kunt verzorgen. Zo blijft u langer mobiel.

Opticien
Het is mogelijk om thuis uw ogen
op te laten meten door een opticien. Uiteraard krijgt u ook een
deskundig advies over uw bril.
Met goed zicht kunt u meer blijven ondernemen en voorkomt u
ongelukken zoals bijvoorbeeld
vallen. Belangrijk om hier oog
voor te hebben!
Glazenwasser
Is het wassen van de ramen voor
u een lastig en vervelend karwei?
Voor een goede glazenwasser is
het een fluitje van een cent. Hij
zorgt ervoor dat uw ramen weer
netjes zijn.
Mantelzorgmakelaar
De mantelzorgmakelaar ondersteunt mantelzorgers bij regeltaken. Hij of zij kan helpen bij
vragen over zorg, wonen, inkomen, werk, welzijn, wetten en
regels en verzekeringen waar
mantelzorgers mee te maken
krijgen. Op die manier kan de
mantelzorgmakelaar overbelasting bij mantelzorgers helpen
voorkomen of verminderen.

Kijk voor een overzicht van alle diensten en producten op de achterzijde.

Mevrouw Bouhuizen uit Mook

‘Ik weet wie er bij mij
langs komt’
‘Mijn dochters doen boodschappen voor
me, maar verder hoeven ze niets te doen.
Het grote voordeel van Pantein Extra is dat
ik niet hoef uit te zoeken wie ik in mijn huis
toelaat. Ik weet vooraf wie er bij mij langskomt. Een paar keer per jaar komen de
glazenwasser en de kapster en naar volle
tevredenheid. Als er toch eens iets niet in
orde is, kan ik overleggen met Pantein Extra. Dan wordt het goed opgelost.’

Lid worden?
Het lidmaatschap kost € 21,95* per kalenderjaar voor één huishouden. Leden die betalen via acceptgiro betalen € 23,95 per kalenderjaar. U kunt lid worden door te bellen naar 0485 - 84 54 54 of u meldt
zich aan via www.panteinextra.nl.
Dienst aanvragen
Als u lid bent, kunt u via Pantein Extra eenvoudig de diensten regelen
die u nodig heeft. U geeft zelf uw voorkeuren aan, zoals hoe vaak en
wanneer u gebruik wilt maken van een dienst. Veilig en vertrouwd.
1. U belt naar Pantein Extra via 0485 - 84 54 54 of meldt zich direct
aan via www.panteinextra.nl.
2. U geeft aan van welke dienst u gebruik wilt maken.
3. Onze dienstverlener neemt binnen twee werkdagen contact met
u op.
4. U maakt samen met de dienstverlener verdere afspraken.
* Tarief 2021
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U hoeft zelf niet op zoek naar goede en betrouwbare dienstverleners.
Onze dienstverleners komen bij u aan huis.
Met één telefoontje kunt u alles regelen.
U krijgt korting op een groot aantal diensten van Pantein Extra.
10% korting op artikelen in Medicura Zorgwinkels.
U ontvangt als lid gratis een set krukken, indien nodig.
12 weken gratis uitleen loophulpmiddelen bij Medicura Zorgwinkels.
Extra preventiebudget bij uw aanvullende verzekering van VGZ.
U krijgt korting op zorgverzekeringen van CZ en VGZ.
Door deze korting verdient u de jaarlijkse lidmaatschapskosten van
Pantein Extra al snel terug.

Lid worden?
Kijk op www.panteinextra.nl/lid-worden of bel met 0485 - 84 54 54.

Angy van der Lee

Voetreflextherapeute
‘Met een groot luisterend oor en veel
toewijding help ik al tientallen jaren
mensen met uiteenlopende klachten.
Een heerlijke relaxstoel, voetenbadje
en handdoeken neem ik mee, zodat de
mensen nergens aan hoeven te denken
en heerlijk kunnen ontspannen en genieten.
Met extra zorg en veel persoonlijke
aandacht werken we ontspannen samen
aan het behouden en verbeteren van gezondheid en vitaliteit.’

Lid worden?
0485 - 84 54 54

Pantein Extra maakt uw leven
makkelijker en aangenamer
Leden kunnen gebruik maken van onderstaande diensten:
Handig aan huis
• Belastingservice
• Budgetcoach
• Computerservice
• Dakgootreiniging
• Fietsenmaker
• Glazenwasser
• Klussenservice
• Mantelzorgmakelaar
• Professional organiser
• Schilderservice
• Tuinservice
• Verhuisservice
• Witgoedreparatie

Als lid van Pantein Extra ontvangt u
korting:
• Gratis uitleen loophulpmiddelen bij
Medicura, gratis krukken.
• Medicura Zorgwinkels
• Restaurant Maasziekenhuis Pantein
• Restaurants geselecteerde zorgcentra
• Gossiemijne restaurants
• Geselecteerde zwembaden
• Geselecteerde Klassieke concerten
• Kasteeltuinen Arcen
• ZieZoo dierentuin
• Vietsplan
• Rijbewijskeuring
• Notaris
• Schadeverzekeringen
• Zorgverzekering VGZ en CZ

Ontspanning
• Begeleid theaterbezoek
• Dagtochten
• Gezelschap & ondersteuning
• Massage
• Reizen met zorg
• Schoonheidsbehandeling
• Voetreflexmassage

De beschikbaarheid van diensten verschilt
per regio. Op www.panteinextra.nl vindt u
een compleet en actueel overzicht van de
diensten en producten bij u in de buurt. U
kunt ons ook bellen op 0485-84 54 54.
Als lid van Pantein Extra ontvangt u drie
keer per jaar het Pantein Extra Magazine,
vol met tips, informatie en aanbiedingen.
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Persoonlijke verzorging
• Audicien
• Kapper
• Kledingservice
• Maaltijdservice vriesvers
• Maaltijdservice koelvers
• Mondzorg
• Opticien
• Pedicure
• Pruikenservice
• Sociale alarmering
• Steunkousen
• Steunzolen

