Van Nieuwenhoven Orthopedie
Hegstraat 30
6001 EW Weert
Telefoon
0495 524779
Fax		
0495 450380
Email		
contact@vannieuwenhovenorthopedie.nl
		info@vannieuwenhovenorthopedie.nl
KvK		
Roermond 1307971
BTW nr.
NL009025960B01
AGB-code
76002391

Openingstijden

Maandag 		
gesloten
Dinsdag t.m vrijdag
09.30 uur tot 18.00 uur
Zaterdag		
09.30 uur tot 16.30 uur
Wij hebben geen koopavond en koopzondag
Buiten de openingstijden kunt u ons per e-mail
bereiken.

Lid van NVOS 		
( Nederlandse Vereniging van Orthopedisch Schoentechniek )
SEMH gecertificeerd ( Stichting Erkenningsregeling Medische Hulpmiddelen )
Eigen bijdrage en eigen risico
Afspraak maken
Afspraken m.b.t. orthopedie, steunzolen, voetklachten en
dergelijke, kunnen tijdens kantooruren worden gemaakt.
Bij uw geplande afspraak dient u rekening te houden met
een maximale wachttijd van 20 minuten.
Bij spoed
Bel 0495 524779 of stuur een mail naar
contact@vannieuwenhovenorthopie.nl
of info@vannieuwenhovenorthopie.nl

U dient rekening te houden met een eigen bijdrage van
€137,50 voor 16 jaar of ouder, en €69,00 voor jonger
dan 16 jaar. Houdt rekening met uw eigen risico.
Maximale levertijd
OSA			12 weken
OSB			6 weken
OVAC			2 weken
VLOC			2 weken
Confectie schoenverband 1 week
Noodreparatie		
1 dag

Er bestaat een mogelijkheid tot huisbezoek

Gemiddelde gebruiksduur van onze producten is 15
maanden.

Wenst u informatie of heeft u vragen of opmerkingen, laat
het ons weten en neem telefonisch contact met ons op.

Voor actuele info over vergoeding van de hulpmiddelen
kunt u zich richten tot uw zorgverzekeraar.

Mocht u op- of aanmerkingen hebben t.o.v. het aan u
geleverde product, dan vragen wij u contact met ons op te
nemen, zodat wij voor een oplossing kunnen zorgen.

Wij geven een garantie van 3 maanden op de pasvorm,
en kwaliteitsgarantie van 6 maanden op de technische
uitvoering, gerekend vanaf de afleverdatum. De
garantie geldt mits de hulpmiddelen normaal gebruikt
worden volgens bijgeleverde gebruiksvoorschriften.

In geval van ziekte of vakantie wordt waargenomen door
Smeets Loopcomfort te Sittard.

Voor voorlichting over patiëntenbelangenorganisaties
raadpleegt u de website van SEMH en NVOS

