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Arrangementen
Met uw klantenpas kunt u op locatie De Blaauwe Hoeve in Hulst
speciale arrangementen afsluiten. Zo krijgt u bijvoorbeeld met
arrangement Brasserie Truffino korting op de dagschotel en profiteert
u met arrangement Welzijn van aantrekkelijke kortingen op de
activiteiten. Een actueel overzicht van alle arrangementen en de
bijbehorende voorwaarden, kunt u vinden op onze website
www.zorgsaam.org.

Locaties
De klantenpas is enkel te gebruiken op locatie De Blaauwe Hoeve in
Hulst. Afhankelijk van de door u afgesloten arrangementen, kunt u daar
de pas gebruiken in Brasserie Truffino, winkel Truffino, bij het Tuinhuis
en bij deelname aan de welzijnsactiviteiten.

De Klantenpas

Aanmelden
U kunt een klantenpas heel eenvoudig aanvragen middels het
aanvraagformulier. Daarop kunt u tevens aangeven van welke
arrangementen u gebruik wilt maken. Het aanvraagformulier kunt
u downloaden op onze website www.zorgsaam.org of afhalen
bij Brasserie Truffino en het ZorgAdviesPunt.
Uiteraard kunt u altijd uw arrangementen opzeggen. Meer informatie
daarover kunt u vinden op onze website: www.zorgsaam.org

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de klantenpas? Neem dan contact op de
medewerkers van ons ZorgAdviesPunt. Zij helpen u graag verder!
Het ZorgAviesPunt is op werkdagen tijdens kantooruren bereikbaar
op 0114 - 381 316 en via zap@zzv.nl.

THUIS &
OUDERENZORG

De Blaauwe Hoeve
Truffinoweg 2
4561 NT Hulst
Telefoonnummer: 0114 - 381 381

www.zorgsaam.org

ZorgSaam Thuis- en Ouderenzorg maakt samen met Ziekenhuis en ZorgSupport
deel uit van de ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen.
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