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Fijne feestdagen
en een gelukkig 

nieuwjaar!

Geachte klant,

In de eerste plaats willen wij graag van de gelegenheid gebruik maken om u als klant heel hartelijk 
te bedanken voor het gestelde vertrouwen in ons de afgelopen periode.
Het afgelopen jaar hebben wij geïnvesteerd in een nieuwe collega. Hierdoor hebben wij elke dag 
twee of drie audiciens aan het werk waarmee we u zo goed mogelijk van dienst proberen te zijn. 
Voor het derde jaar op rij hebben wij besloten om opnieuw in de spreekwoordelijke pen te  
klimmen om u, als klant, op een aantal zaken te wijzen die voor u van belang (kunnen) zijn met 
betrekking tot 2016.

 H o o r t o e s t e l l e n

Op dit moment is de aanschaf van een hoortoestel erg interessant. Enerzijds omdat goede
hoortoestellen niet eerder zo voordelig zijn geweest en anderzijds omdat de vergoeding uit de 
basisverzekering nog nooit zo hoog is geweest. In 2016 zal de keuzevrijheid voor een nieuw 
hoortoestel met vergoeding verder afnemen. Wel komen er steeds meer mogelijkheden om 
hoortoestellen draadloos te laten communiceren met luisterhulpen voor de TV, radio, telefoon 
enzovoorts.

 Z o r g v e r z e k e r a a r s

Met alle zorgverzekeraars hebben wij een betaalovereenkomst, dus u hoeft de vergoeding niet 
voor te schieten. Als u bij Achmea - (bijv. Zilveren Kruis) of een Menzis label verzekerd bent en 
u wilt nieuwe hoortoestellen aanschaffen in 2016, dan is het interessant om vóór 2016 even 
aandacht aan uw polis te besteden. Wij willen u vragen om dan een restitutiepolis te overwegen 
of verschillende zorgverzekeraars met elkaar te vergelijken waardoor u bent verzekerd van de 
hoogste vergoeding. Voor de meeste van onze klanten verandert er in 2016 gelukkig nog niets 
omdat zij verzekerd zijn bij De Friesland. Ten opzichte van 2015 gaat De Friesland in 2016 geen 
veranderingen doorvoeren op het gebied van de vergoeding voor hoortoestellen.
Voor vragen of advies over uw zorgverzekeraar op het gebied van hoortoestellen mag u altijd 
contact met ons opnemen.
Ook goed om te weten dat kinderen tot 18 jaar, naast dat zij geen eigen risico hebben, vanaf 
2016 ook geen eigen bijdrage meer hebben op hoortoestellen die voor vergoeding in aanmerking 
komen.

 O p e n i n g s t i j d e n

Ook in 2016 willen wij u weer van dienst zijn door op donderdagavond aanwezig te zijn voor 
standaard onderhoud, reparaties en afspraken. We zullen op donderdag open zijn tot 20.00 uur. 
U kunt bellen voor een afspraak of gewoon langskomen voor onderhoud.
Bij dezen willen wij u er op wijzen dat wij vrijdagmiddag 27 november vanaf 12.00 uur gesloten zijn.

Ten slotte willen wij u nog een keer bedanken dat u voor Oosterhoff Hoortoestellen gekozen hebt 
en dat wij u van dienst mogen zijn, daarom heel graag tot ziens of horens!

Met vriendelijke groet,

Medewerkers Oosterhoff Hoortoestellen
Burg. Wuiteweg 140b, Drachten
Telefoon 0512 – 51 66 77
Email horen@xs4all.nl
www.oosterhoffhoortoestellen.nl


