LivioPlus
Voordeel
overzicht
2022

Aanbod
en voordeel
in één
folder

Wilt u gebruik maken van
een aan-huis dienst?
0900-9200

Deze folder biedt u een overzicht van de diensten, organisaties en winkels waar
u met uw LivioPlus ledenpas voordeel ontvangt. Bestaat uw huishouden uit
meerdere personen? Dan geldt dit voordeel ook voor hen! Let op: Vanwege het
coronavirus kan het zijn dat aanbieders zich moeten houden aan de dan geldende
coronamaatregelen. Het aanbod kan daarom tijdelijk anders zijn.

Livio ZorgPunten

Uit eten bij Livio

LivioPlus leden kunnen gratis krukken

Kom eens gezellig eten bij Livio! U bent

(max 26 weken), rollators en looprekken

iedere dag tussen 12.00 en 13.30 uur

(max 13 weken) lenen. Ook ontvangen

van harte welkom in één van onze Grand

leden 10 % korting op de aankoop

Cafés. Als lid van LivioPlus ontvangt u

van zorghulpmiddelen zoals rollators,

korting op het voor,- hoofd- en nagerecht.

bloeddrukmeters, wandelstokken,

U kunt natuurlijk ook alleen gebruikmaken

fietstrainer en borstkolven. U kunt

van het hoofdgerecht. Kijk voor een

bij de Livio ZorgPunten ook terecht

locatie bij u in de buurt op www.livio.nl.

voor het lenen van hulpmiddelen zoals

Graag vooraf reserveren door te bellen

bedverhogers, rolstoelen, ruggesteunen,

met 0900-9200.

ondersteken, etc. Grote hulpmiddelen
zoals hoog/laag bedden en bedheffers
kunt u telefonisch aanvragen.
Bel voor meer informatie naar 0900-9200
of kijk op livio.nl/zorgpunten

ZorgPunt Boulevard
Boulevard 1945 nr. 460, Enschede
Geopend: ma-vr van 8.00 - 17.00 uur

ZorgPunt Lippink’s hof
Bleekhofstraat 301, Enschede
Geopend: ma-vr van 9.00 - 13.00 uur

ZorgPunt Wiedenbroek
Wiedenbroeksingel 4, Haaksbergen
Geopend: ma-vr van 8.00 - 17.00 uur

LET OP! Toon uw LivioPlus ledenpas bij uw
aankoop of aanmelding. Korting geldt niet
op lopende acties en reeds afgeprijsde
artikelen. Achteraf kan geen korting meer
worden verleend.

Country Life Bloemsierkunst &
Interieur
10% korting op het gehele assortiment.
Kuipersdijk 72, Enschede
www.countrylife-enschede.nl

Joosten Verf&Wand
20% korting op verf en behang uit de
voorraad.
10% korting op bestelde goederen zoals
zonwering, gordijnen, vloerbedekking, etc.
Ribbelerbrinkstraat 15-21, Enschede
www.joosten-verfenwand.nl

Huis

Tuin

Lilium bloemen & kado's
10% korting op het gehele assortiment.

Adema Sleutelspecialist

Uitgezonderd rouw en trouwstukken.

10% korting.

Veldmaterstraat 174, Haaksbergen

Lipperkerkstraat 31, Enschede
www.adema-sleutelspecialist.nl

Novadeco totaal concept
woninginrichting

Boek en Buro Haaksbergen

€100,- korting op basisinrichting en 10%

10% korting op schoolspullen,

korting op extra's. Meer informatie via

kantoorartikelen en wenskaarten. Bij

(088) 440 4500

besteding vanaf €10,-. Uitgezonderd
inktcartridges, boeken, tijdschriften en

Richter Slaapcomfort: Kuipersdijk

acties.

10% korting op het gehele assortiment uit

Spoorstraat 67, Haaksbergen

de beddenspeciaalzaak.

www.boek-en-buro.nl

kuipersdijk 71, Enschede
www.richterslaapcomfort.nl

Intratuin Enschede
10% korting op kamerplanten.

Techmag Haaksbergen

Uitgezonderd het ‘vast-laag’ assortiment

10% korting op het gehele assortiment.

en afgeprijsde kamerplanten.

Uitgezonderd elektrisch gereedschap.

Achterhofweg 22, Enschede

Textielstraat 4, Haaksbergen

www.intratuin.nl/enschede

www.techmaghaaksbergen.nl

Opticiens

Audiciens

Beter Horen

Van Rugge Optiek

10% korting op batterijen, zwemstukjes

10% korting op een paar multifocale

en gehoorbeschermers.

glazen.

Extra voordelen bij aanschaf van Amplifon

Oudestraat 35, Neede

Hoorinnovaties.

www.vanruggeoptiek.nl

Nieuwstraat 4-6, Eibergen
Brouwerijplein 8, Enschede
Molenstraat 8, Haaksbergen
www.beterhoren.nl

Cursussen

Zorgverzekering

Cursus masseren van voeten, kuiten
en onderbenen.
Cursus masseren van nek, rug en
schouders.

Menzis Zorgverzekering

Leden LivioPlus €50,- (i.p.v. €70,-).

5% korting op de aanvullende

10% korting op de babymassage cursus

verzekering(en).

(voor baby’s vanaf 6 weken).

Vermeld bij aanmelding nummer 48483

3% korting op de basisverzekering
(op Menzis Basis Voordelig geldt geen
collectiviteitskorting).

Goorsestraat 91b, Haaksbergen
Tel: 06-42547673

LivioPlus collectiviteitskorting

Email: a.veldhuis@face-and-body-care.nl

(088) 2224900
www.menzis.nl

Uitgaan

Ontspanning

Zwemmen

Tai Chi

Bowling Enschede

Zwembad & Sauna De Wilder

25% korting op de baanhuur van

10% korting op de prijs van een

maandag t/m donderdag. Feestdagen

10-badenkaart Aqua Vitaal.

uitgezonderd.

10% korting op de prijs van een

Colloseum 72, Enschede

12-badenkaart recreatief zwemmen.

www.bowling-enschede.nl

Scholtenhagenweg 32, Haaksbergen
www.optisport.nl/dewilder

Brookhuis Busreizen
Korting op bustochten waarvan

Tai Chi

vermelding in de LivioPlus voorjaars- en

Een bewegingsvorm waarbij

najaarsfolder.

lichaamsbewustzijn, meebewegen,
energiestromen, balans en ontspanning

Kinepolis Bioscopen

voorop staan.

€1,50 korting op een bioscoopkaartje van

Waar: Livio De Cromhoff, wekelijks op

maandag t/m vrijdag (vrijdags tot 18.00 u).

woensdag van 19.00 tot 20.00 u.

Maximaal 4 kaartjes per LivioPlus Ledenpas.

Normaal: €25,- per maand.

Niet gedurende schoolvakanties, behalve

LivioPlus leden: €22,- per maand.

zomervakantie.
Colosseum 60, Enschede

Opgave via:

Cineast, Bolwerkstraat 4, Enschede

livioplus@livio.nl of 0900-9200

www.kinepolis.nl

Wilminktheater
€5,- korting op geselecteerde
voorstellingen.
Check livio.nl/livioplus/wilminktheater
voor de voorstellingen en reservering.
Reserveren onder vemelding van
actiecode: LivioPlus
Wenninkgaarde 40-42
www.wilminktheater.nl

Sporten

Sportzaken

RunXTwente
10% korting op kleding, hardloop- en
wandelschoenen.
Kuipersdijk 52, Enschede

Neede

Anytime Fitness Neede, 0545 200 222
Sportstudio de Gaard
www.degaard.nl

Haaksbergen

www.runxtwente.nl

Kei-fit
www.kei-fit.nl/haaksbergen

Hoen Sport

Enschede

10% korting op het gehele assortiment
(diensten uitgesloten).
Kuipersdijk 23, Enschede
Sint Maartenstraat 18, Losser

Anytime Fitness Glanerbrug
053 203 0087
Club-fit Enschede
www.clubfitenschede.nl

www.hoensport.nl

Dance Passion Zumba lessen
www.dancepassion.nl

Ter Avest Sport

Fit Form Sport en Gezondheidscentrum
www.fitform.org

10% korting op het gehele assortiment.
Molenstraat 2, Haaksbergen
www.sport2000teravest.nl

Sporten met diverse voordelen bij
verschillende sportscholen in de
buurt!

Fysio Holland Twente
053-4773244
Optisport Twentehallen
053-4776550

Check www.livio.nl/livioplus/sporten voor een overzicht van de voordelen

Livio Fietsvierdaagse Enschede
26 t/m 29 juli 2022 (onder voorbehoud).
Vier dagen fietsen door Twente, de
Achterhoek en de grensstreek. Routes
van 30, 50 of 70 Kilometer. LivioPlus
leden ontvangen korting bij inschrijving.
Inschrijving start in mei 2022.
Meer informatie op www.livio.nl/fiets

Fiets

Auto

Scholten Tweewielers

Perfect Carwash

5% korting op de aankoop van

LivioPlus ledenpas + Perfect Washcard

een nieuwe fiets met en zonder

17,5% korting.

trapondersteuning (zonder inruil) en alle

Textielstraat 1, Haaksbergen

accessoires. Molenstraat 4, Haaksbergen

Het Poolman 1, Enschede

www.scholtentweewielers.nl

www.perfectcarwash.nl

Profile Bleumink

Rijbewijskeuring

10% korting op alle fietsaccessoires.

Rijbewijskeuring BE

Bij aankoop van een fiets (zonder

Leden LivioPlus: €45,-

inruil) een cadeaubon t.w.v. 15 % op de

Normaal: €52,50

aankoopprijs.

Voor een afspraak belt u 085-0180800

Vraag naar de voorwaarden bij fietsplan.

of online via www.rijbewijskeuringsarts.nl

Laagte 16, Eibergen

(LivioPlus leden ontvangen bij een online

www.profilebleumink.nl

afspraak 5% extra korting)

Cornelese Tweewielers
10% korting op alle fietsaccessoires
Wilhelminastraat 21, Neede
www.cornelese-tweewielers.nl

Ouder

Kind

Cursus babymassage
10% korting bij docenten die zijn
aangesloten bij LivioPlus (voor baby’s
vanaf 6 weken).

Cursus samen bevallen
10% korting bij docenten die zijn
aangesloten bij LivioPlus.

Zwangerschapsbegeleiding,
ZwangerFit, MamaFit en
Zwangerschapsyoga
10% korting bij docenten die zijn
aangesloten bij LivioPlus.

Kleding

Schoenen

Schoen- en sleutelservice van der Kuil
10% korting op schoenreparaties en
10% korting op sleutels.
Molenstraat 16, Haaksbergen

Medela borstkolf
10% korting bij aankoop van Medela
borstkolf. Verhuur van Medela borstkolven
(met twee kolfprogramma’s) en
babyweegschalen mogelijk bij ZorgPunt
Haaksbergen en Boulevard Enschede.

Kox ambachtelijke schoenmakerij/
Register podoloog B
10% korting op dynamische comfort
schoenen. Gratis voetscreening bij eerste
afspraak podoloog praktijk.
Nacontrole geheel gratis.
Oudestraat 76, Neede

Kijk op
livio.nl/livioplus/zwangerschapsaanbod

Gankema Mode
10% korting.
Kerkstraat 13, Eibergen
www.gankemamode.nl

voor adressen

Persoonlijke verzorging
Care4You Huidspecialisten

Huidinstituut Lizan

Gratis huidanalyse, gratis proefsetje voor

10% korting op schoonheidsbehandeling

thuis en 5% korting op uw aankoop van

in de salon.

producten.

Oude Eibergseweg 12D, Neede

Oleander 13, Haaksbergen

0545 - 29 42 74

053 - 436 70 81
www.care4you-salon.nl

Zonne- en beautystudio Roombeek
30% korting op gezichtsbehandeling,

Kosmetiek Dianne

harsen, massages en microdermabrasie.

10% korting op harsbehandelingen.

10% korting op een haarbehandeling.

Markt 13A, Haaksbergen

Roomweg 89, Enschede

053 - 572 72 29

053 – 434 02 97 - www.zsroombeek.nl

Personenalarmering
U woont zelfstandig, maar wat als u

is en waarschuwen indien nodig uw vaste

plotseling iets overkomt terwijl u alleen

contactpersonen (familie of vrienden)

thuis bent? U komt ongelukkig ten val of

of hulpverlening (verpleegkundige of

voelt uzelf onveilig in uw eigen huis. Hoe

verzorgende). Zo is er altijd snel iemand

kunt u dan iemand waarschuwen?

bij u in geval van nood.

24/7 hulp binnen handbereik
Met Personenalarmering van Livio kunt u
altijd snel en eenvoudig hulp inschakelen.
U krijgt een armband of halsketting met

Personenalarmering
aanvragen en informatie?

een zender die u altijd, zelfs onder de

Bel 0900-9200,

douche, kunt dragen. Met één druk op

kijk op www.livio.nl

de knop bent u in verbinding met de
medewerkers van de Livio Zorgcentrale.

of informeer bij een Livio
ZorgPunt.

De Zorgcentrale is altijd bereikbaar, dag
en nacht. Zij vragen wat er aan de hand

Personenalarmering abonnement
Met uw eigen contactpersoon:

Livio adviseert gebruik van de

€20,20 per maand (niet-leden €23,20)

Puck Keysafe (SKG goedgekeurd).

Met opvolging van Livio medewerkers:

Deze kunt u bij Livio aanschaffen

€25,20 per maand (niet-leden €28,20)

en wordt gemonteerd door Adema
Sleutelspecialist.

Eénmalige kosten: Levering en installatie
apparatuur €59,35 (met spoed €65,00)

€265,50 Puck Keysafe inclusief montage
in Enschede, Haaksbergen, Buurse en

Bij de Personenalarmering dient de

St. Isidorushoeve.

hulpverlener in uw huis te kunnen. U

€290,50 Puck Keysafe inclusief montage

heeft hiervoor een sleutelkluisje nodig.

(overige plaatsen).

Aan-huis-diensten
Audicien - Beter Horen

Manicure

Gratis hoortest. Gratis diagnose en

Exclusief voor leden LivioPlus: €32,-

adviesgesprek aan huis (inclusief
uitgebreide hoortest).

Opticien

Vergoeding hoorapparaat afhankelijk van

Nederlandse Huisopticien.

uw zorgverzekering.

15% korting op monturen en glazen.

Boodschappendienst

Pedicure

LivioPlus leden €3,- per bezorging.

Exclusief voor LivioPlus leden.

Niet-leden €5,- per bezorging.

Normale behandeling €32,Behandeling diabetes €33,50

Computerhulp - Computerhulp
Platform

“Bij een vergoeding van zorgverzekeraar
betaalt u een bijdrage van €9,-“

Computer APK €31,50 (i.p.v. €35,-).
Virusscanner 1 jaar €25,00 (i.p.v. € 30,-).

Kapper aan-huis

Hulp bij andere computerproblemen

Knippen €19,-

€31,50 per uur (i.p.v. €35,-).

Ook andere behandelingen mogelijk zoals
kleuren en model föhnen. Exclusief voor

Huishoudelijke Hulp
De Huishoudelijke hulp van UWassistent
verrichten huishoudelijke werkzaamheden
zoals stoffen, stofzuigen, dweilen, sanitair
en keuken poetsen.
De eenmalige servicekosten van €14,95
vervallen voor leden LivioPlus.
Uurtarief €18,50 per uur.

Maaltijden
Lekkere en gezonde maaltijden van
Foodconnect.
Vriesverse maaltijden vanaf €5,39
Koelverse maaltijden vanaf €6,49
Korting: geen bezorgkosten van €2,50
www.foodconnect.nl - 0888 101010

leden LivioPlus.

Aan-huis-diensten
Klussendienst

Schoonheidsspecialist

De klussendienst van UWassistent

Exclusief voor leden LivioPlus:

verzorgen diverse klussen zoals:

Diverse tarieven (minimale afname €20,-).

Vervangen of ophangen van een lamp,
ophangen van schilderijen, in elkaar

Tuinman

zetten van kast of meubels en kleine

Exclusief voor leden LivioPlus:

reparatiewerkzaamheden.

€37,50 per uur per persoon (i.p.v. €52,50)

De eenmalige servicekosten van € 14,95

excl. kosten brandstof, apparatuur en

vervallen voor leden LivioPlus.

afvalverwerking.

€25,- per uur (afname minimaal 2 uur).

Minimale afname 1 uur.

Schilder

Grijpma Verhuizingen

Korting op factuur (maximaal 10%).

LivioPlus leden ontvangen een korting van

Minimale afname 4 uur.

€100,- op een verhuizing.

Wilt u
gebruik maken
van een aan-huis
dienst?
0900-9200

Aanmelden of meer informatie?
Bel 0900-9200 of kijk op www.livio.nl/diensten/livioplus

