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Iedereen
aan de
tablet!
Het zoemt al langer rond… de KBO-tablet. Niet zomaar een
tablet, maar een handig hulpmiddel bij ‘zorg op afstand’ en
het zelfstandig blijven. En natuurlijk óók om te beeldbellen
met de (klein)kinderen of andere KBO-leden.
U kunt de KBO-tablet NU bestellen!

De eerste 2.500 mensen die een
iPad bestellen ontvangen een
gratis leren iPad-hoes van Apple
ter waarde van € 69,95!
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De KBO heeft samen met zorgvernieuwer Focus Cura en Zilveren Kruis
Achmea een prachtig aanbod voor u. Bestel nu de iPad 2 of de iPad 4
met speciale KBO-toevoegingen, een duidelijke handleiding en voor de
snelle beslissers, een gratis leren hoes t.w.v. € 69,95. Met een speciaal
abonnement van € 3,75 per maand kunt u tijdens werkdagen altijd
gebruikmaken van de helpdesk van Focus Cura, bent u klaar voor zorg op
afstand en maakt u onbeperkt gebruik van de extra KBO-apps.
De medewerkers van Focus Cura helpen u telefonisch of via beeldbellen.
Op uw verzoek maken zij uw KBO-tablet bovendien volledig gebruiks
klaar bij u thuis (kosten € 75,-).
Verder ontvangt u regelmatig nieuwe KBO-apps en kunt u deelnemen aan
allerlei virtuele groepsactiviteiten. Bent u via de KBO collectief verzekerd
bij Zilveren Kruis? Dan betaalt u geen € 45,- abonnementskosten.
Om optimaal te kunnen genieten van de mogelijkheden van de tablet
heeft u draadloos internet nodig (Wifi).

Soorten iPads en prijzen
U kunt kiezen uit verschillende iPads:
Type iPad

Prijs*

iPad 2 16 GB

€ 380,-

iPad 4 16 GB

€ 480,-

iPad 4 32 GB

€ 580,-

* Exclusief € 14,95 bezorgkosten. Dat betekent veilig aan huis bezorgd en met een
speciale KBO-handleiding.
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Geen gedoe
Unie KBO wil het gebruik van de iPad voor iedereen toegankelijk en
gemakkelijk maken. Daarom bieden wij u veel gemak:
• U kunt gebruikmaken van de extra service en ondersteuning
door Focus Cura. Te bereiken via beeldbellen of telefonisch op alle
werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur.
• U krijgt bij de iPad een duidelijke handleiding waarin staat hoe u
alle stappen doorloopt om de iPad te kunnen gebruiken.
• In de handleiding staat ook hoe u de speciale KBO-apps kunt
installeren.
• Regelmatig ontvangt u updates.
• Een medewerker van Focus Cura kan de iPad bij u thuis komen
configureren en installeren. U betaalt daarvoor € 75,-.
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iPad

14:26

76%

Abonnementskosten
•B
 ent u via de KBO collectief verzekerd bij Zilveren Kruis,
dan betaalt u geen abonnementskosten.
•M
 aakt u geen gebruik van deze collectieve verzekering,
dan betaalt u slechts € 3,75 per maand (€ 45,- per jaar).
Interesse in de collectieve zorgverzekering die de KBO samen
met Zilveren Kruis aanbiedt? Kijk op www.zk.nl/kbo
voor de voordelen en voorwaarden.
Voor meer informatie belt u naar Zilveren Kruis op
nummer: 071 751 00 37

Wat houdt het abonnement in?
• Een heel jaar lang extra service en ondersteuning
via beeldbellen en / of telefoon.
• Onbeperkt gebruik van speciale KBO-apps.
•M
 aandelijks nieuwe apps door de KBO, Focus Cura en /
of Zilveren Kruis.
• Automatische ontvangst van alle updates.
• Gratis deelname aan virtuele activiteiten op afstand.
• Voorbereid voor zorg op afstand.
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Bestellen
Bestel handig en snel in onze speciale webwinkel, kijk op www.kbotablet.nl.
Of vul het bestelformulier in en stuur het op naar de Unie KBO.

Betalen
• Bestelt u via het formulier? Zodra wij de bestelling binnen hebben,
ontvangt u van ons een bevestiging en informatie over de betaling
en de aflevering.
• Bestelt u in de webwinkel? U kiest de wijze van betaling (via iDeal,
via overschrijving of verzenden onder rembours).

Vragen?
Bel met de Servicetelefoon van de Unie KBO. Telefoon 0900 821 21 83
(werkdagen van 09.30 tot 12.30 uur, € 0,10 per minuut). Of kijk op
www.kbotablet.nl voor de meest gestelde vragen en antwoorden.

De voordelen van een KBO-tablet nog
even op een rij:
Een helpdesk altijd binnen handbereik.
Toegang tot speciale KBO-apps.
U blijft op de hoogte van de laatste ontwikkelingen
van de KBO.
Bij de iPad ontvangt u een duidelijke handleiding.
Op uw verzoek wordt de iPad helemaal gebruiksklaar
gemaakt aan huis (kosten € 75).
géén abonnementskosten voor KBO-leden die een
collectieve zorgverzekering hebben bij Zilveren Kruis.
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Bestel in 5 stappen uw KBO-tablet
1a

Kies een kleur
Zwart
Wit

Kies een model

€

iPad 2 - 16 GB - wifi - € 380,iPad 4 - 16 GB - wifi - € 480,iPad 4 - 32 GB - wifi - € 580,-

KBO-toevoeging
Telefonische helpdesk
Onbeperkt gebruik KBO-apps
Voorbereiding op Zorg op Afstand

Gratis leren iPad-hoes van Apple, t.w.v. € 69,95

€ 45,Ja, ik ben collectief verzekerd
via de KBO bij Zilveren Kruis
Achmea en betaal geen € 45,-

€ 0,-

	Originele leren iPad-hoes, gratis bij de eerste
2.500 bestellingen. Let op, op=op!

Verzendkosten

€ 14,95

	Met speciale KBO-handleiding voor senioren,
veilig aan huis bezorgd

1b

Alleen KBO-toevoeging bestellen
Ik heb al een iPad en wil alleen de KBO-toevoeging
• Telefonische helpdesk

€ 45,Ja, ik ben collectief verzekerd
via de KBO bij Zilveren Kruis
Achmea en betaal geen € 45,-

• Onbeperkt gebruik KBO-apps
• Voorbereiding op Zorg op Afstand
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€ 75,-

	Kies voor gemak
Professionele installatie en instructie aan huis.
Een ervaren monteur van Focus Cura komt bij u
thuis de iPad configureren en installeren

ga
verder

Alle senioren aan de KBO-tablet!
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Uw gegevens
Man / vrouw (doorhalen wat niet van toepassing is)
Voorletters:

Tussenvoegsel:

Achternaam:

Huisnummer:

Toevoeging:

E-mailadres:
Postcode:
Straatnaam:

Plaats:

Telefoon:

Provincie:

Geboortedatum:

 Ja, ik ben lid van de KBO.
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	Ik ben nog geen lid van de KBO maar ik word
dat automatisch nu ik de KBO-tablet bestel.
Ik ontvang spoedig informatie over het
lidmaatschap.

	Ja, ik ga akkoord met de actievoorwaarden.
Deze zijn te vinden op: www.kbotablet.nl/actievoorwaarden
Uw handtekening:
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Stuur dit formulier, in een envelop zonder postzegel, naar:
Unie KBO
Antwoordnummer 10504
5200 WB Den Bosch
Zodra wij uw bestelling binnen hebben, ontvangt u van ons een bevestiging
en informatie over de betaling en de aflevering.
Hartelijk dank!

