
Ledenvoordeel met Ledenpas 
Bij onderstaande bedrijven en organisaties krijgen leden van Seniorenvereniging 
Bladel korting op bepaalde producten of diensten. Kortingen worden alleen verstrekt 
op vertoon van een geldige ledenpas. 
 

Voorwaarden: 
Alleen voor leden van 
Seniorenverenging Bladel en op 
vertoon van een geldige ledenpas. 
Korting wordt alleen verleend als 
leden zich tijdens de aankoop als 
zodanig kenbaar maken, omdat 
korting niet achteraf kan worden 
verleend. 
In principe is er geen voordeel voor 
leden van Seniorenvereniging Bladel 
bij acties en andere kortingen. 

 
Verhoeven Hoorcomfort 
Markt 49, 5531 BC Bladel, tel. 0497-386545 www.verhoeven-hoorcomfort.nl 
 

Hoorcomfort Plan 
Bij aankoop van een hoortoestel kunt u een Hoorcomfort Plan afsluiten. Kiest u 
hiervoor, dan ontvangt u 10% korting op dit plan. 
 

Second opinion 
Heeft u een hoortoestel van een andere hoorwinkel en bent u niet tevreden? 
Verhoeven Hoorcomfort biedt u gratis een second opinion aan ter waarde van € 
50,00.  
 

Samenwerking met optiekzaken 
Daarnaast ontvangt u ook voordeel bij de optiekzaken waar Verhoeven Hoorcomfort 
mee samenwerkt: Joop Mikkers Ogen in Valkenswaard, Marc Ausems Optiek in 
Eersel en bij Optiek Verhoeven in Veldhoven. 
 

Brillen 
Bij aankoop van een complete bril 10% korting (een complete bril = montuur + 
glazen) 
 
Durlinger Schoenbedrijf 
Sniederslaan 43, 5531 EH Bladel,  
tel. 0497-380843 
10% Korting op het gehele assortiment; korting geldt niet op eventueel arbeidsloon. 
 
Call-us 
Markt 22, 5531 BC Bladel, tel. 0497-381700 
Bij aankoop van een Senioren GSM bij Call-us ontvangt u, op vertoon van uw pas, 
50% korting op een hoesje voor uw GSM. 
 
 
 
 



WIST U….? 
Dat u, als lid van KBO-Brabant, gebruik kunt maken van een ledenvoordeel. 
Ga naar de website van KBO-Brabant (www.kbo-brabant.nl). Log in met uw 
gebruikersnaam (uw lidnummer) en uw wachtwoord. 
In de balk ziet u het woord ‘voordeel’. 
Onder dit kopje staan de volgende voordelen vermeld: 
 
1. Ons ledenvoordeel 
Producten zoals: tablets, telefoons, notebook/desktop, ledverlichting, elektrische 
fietsen en navigatie. 
 
2. Ons energie 
U kunt gebruik maken van ONS collectieve aanbieding voor energie. KBO-Brabant 
heeft, in samenwerking met haar partner ‘Energiebesteding.nl’ , een collectieve 
inkoopactie georganiseerd. Bespaar ook flink op uw energiekosten.  
Ontvang gratis en vrijblijvend een persoonlijke offerte en bespaar tot honderden 
euro’s. KBO-Brabant regelt de overstap voor u, geen gedoe! 
 
3. Ons Zonnepanelen 
U kunt gebruik maken van ONS collectieve aanbieding voor zonnepanelen. KBO-
Brabant heeft, in samenwerking met haar partner ‘Energiebesteding.nl’, een 
collectieve inkoopactie georganiseerd. Wek zelf uw energie op en bespaar fors op uw 
energiekosten. Ontvang gratis en vrijblijvend een persoonlijke offerte van de 
winnende installateur. Het zonnepanelensysteem is van goede kwaliteit met de juiste 
(opbrengst) garanties tegen een zeer scherpe prijs. 
 
4. Zorgverzekering 
KBO-Brabant biedt zijn leden ook in 2019 de mogelijkheid om deel te nemen aan een 
collectieve zorgverzekering: 
de VGZ polis via IAK Verzekeringen voor leden van KBO-Brabant; de Zilveren Kruis 
Achmea polis voor KBO-leden (waaronder de leden van KBO-Brabant).  
Voor meer informatie over de zorgverzekeringen en de premietabellen verwijzen wij u 
graag naar de website van KBO-Brabant en de Schakel van december 2018. 
 
5. Rijbewijskeuringen KBO-Brabant 
Automobilisten die de leeftijd van 75 jaar zijn gepasseerd én hun rijbewijs moeten 
verlengen zijn verplicht een medische keuring te ondergaan. Vanaf 75 jaar is een 
dergelijke medische keuring elke vijf jaar verplicht. De kosten variëren van € 45,00 tot 
het officiële landelijke tarief van € 76,60. 
Voor de rijbewijskeuringen: 
verwijzen wij u graag naar dr. C. Swijgers, Postels Huufke 9, 5512 AT Vessem. 
Telefoon 06-10328298 / 0497-367052. 
 
6. Busreizen 
Reispartner van KBO-Brabant, Effeweg, biedt voordelige busreizen aan voor leden. 
Voor meer informatie over busreizen verwijzen wij u graag naar de website van KBO-
Brabant . 
 
 


