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Wilt u meer weten?
Over het algemeen worden loophulpmiddelen niet
vergoed door uw zorgverzekeraar. Bij Fysiotherapie
Centrum Deurne heeft u de mogelijkheid om deze
loophulpmiddelen tijdelijk te huren. Voor deze
loophulpmiddelen geldt een huurprijs per dag.

Moet ik het hulpmiddel
zelf terugbrengen?
Als het hulpmiddel niet meer nodig is, breng het
hulpmiddel dan vóór het verstrijken van de maximale
uitleenperiode terug naar het hulpmiddelen
servicepunt Fysiotherapie Centrum of naar één van
de Medicura Zorgwinkels. De grote hulpmiddelen
worden altijd gratis opgehaald. Neem hiervoor
contact op met onze leverancier Medicura.

Derpsestraat 1
5751 KA Deurne
Tel: 0493 - 313 770
E-mail: info@fysioterherapiedeurne.nl
website: www.fysiotherapiedeurne.nl

Openingstijden hulpmiddelen servicepunt
Maandag, dinsdag en donderdag:
9.00 – 13.00 uur
Woensdag en vrijdag:
12.00 – 13.00 uur

In samenwerking met

Medicura is een specialist in het uitlenen, verhuren
en/of verkopen van medische hulpmiddelen.
Tel: 088-007 11 00
E-mail: info@medicura.nl
Webshop: www.medicurazorgwinkel.nl

www.fysiotherapiecentrumdeurne.nl

Gratis lenen van
medische hulpmiddelen
zónder lidmaatschap

Iedereen heeft in zijn leven wel eens
een periode ‘hulp’ nodig. Bijvoorbeeld
na een ongeluk of ziekte. Of gewoon,
omdat u een dagje ouder wordt.
De dagelijkse dingen doen zijn dan
ineens niet meer zo vanzelfsprekend.
Gelukkig zijn er tegenwoordig veel
praktische hulpmiddelen verkrijgbaar.
Hulpmiddelen die u helpen om zo lang
mogelijk veilig zelfstandig te laten
blijven of, om in uw eigen vertrouwde
omgeving te kunnen herstellen. Er zijn
hiervoor veel mogelijkheden en in veel
gevallen is het hulpmiddel gratis te leen!

Gratis lenen van
medische hulpmiddelen

Een greep uit het
uitleen assortiment

Bij Fysiotherapie Centrum Deurne kunt u
terecht voor het huren en lenen van medische
hulpmiddelen. Onze medewerkers geven u
graag advies hoe u deze het beste kunt verkrijgen:
lenen, huren of kopen.
Rolstoel, douchestoel, toiletverhoger of hoog-laag
bed? Deze en nog meer hulpmiddelen kunt u GRATIS
lenen. Uw zorgverzekeraar heeft een pakket aan
hulpmiddelen samengesteld die u kosteloos en
zonder lidmaatschap kunt lenen bij Fysiotherapie
Centrum Deurne.

Douchekruk

Hoog-laagbed

Rolstoel

Toiletstoel

Rugsteun

Bedklossen

Hoelang mag ik een hulpmiddel kosteloos lenen?
De uitleenperiode is maximaal 26 weken. Na deze
uitleenperiode betaalt u een huurprijs per 7 dagen.
Denkt u het hulpmiddel langer nodig te hebben,
neem dan contact op met onze leverancier Medicura
om de mogelijkheden te bespreken T 088-007 11 00.
Kan ik het hulpmiddel laten bezorgen?
Wanneer u niet in de gelegenheid bent om het
hulpmiddel zelf op te halen, is bezorging mogelijk.
Het is afhankelijk van uw zorgverzekeraar of dit gratis
is. Voor exacte informatie hierover kunt u contact
opnemen met onze leverancier Medicura. Grotere
hulpmiddelen, zoals bedden en tilliften worden altijd
kosteloos thuisbezorgd en geïnstalleerd.
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