
Wilt u snel en veilig betalen bij Zorgcentra De 
Betuwe? Dat kan met de Betuwepas. Dit is een 
betaalpasje waarmee u op alle locaties kunt 
betalen. Zo hoeft u geen contact geld meer 
op zak te hebben.

De pas werkt heel makkelijk. U rekent af met de 
Betuwe pas bij de kassa op een van de locaties van 
Zorgcentra De Betuwe. De medewerker slaat het door u 
gekozen product aan op de kassa, u legt de Betuwepas 
op de kaartlezer en ontvangt een kassabon. 

Waar kan ik de pas gebruiken? 
U kunt de pas gebruiken voor betalingen in het 
restaurant, de winkeltjes en bij activiteiten op onze 
locaties Beatrix, Blommeland, Elim, Kulenburg, 
Lingewaarde, Oranjehof, Steegakker en De Valentijn. 

Bij zorgcentrum Kulenburg dient de Betuwepas ook als 
toegang tot het gebouw. 

Hoe werkt de pas?
Er staat geen tegoed op de Betuwepas. U hoeft ook geen 
pincode te gebruiken. Bij aanvraag van een Betuwepas 
vragen wij u een automatische machtiging af te geven. 
U ontvangt altijd een factuur, maar in het geval van een 
automatische incasso hoeft u het bedrag niet zelf over 
te maken. Geeft u deze machtiging af, dan mogen wij het 
bedrag van uw rekening halen. 

Eén keer per maand krijgt u al uw uitgaven op één 
overzicht vermeld. Hierop staan ook de vaste uitgaven die 
u normaliter bij ons heeft. Zo heeft u altijd inzicht in uw 
eigen uitgaven en in de afschrijvingen die gedaan worden. 

De Betuwepas

Ik wil graag een Betuwepas:
Geslacht        man /       vrouw (aankruizen) 

Voorletters

Naam

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer

E-mail adres

Ik ben:

 bewoner van een locatie van Zorgcentra De Betuwe

  bezoeker van de activiteiten op een van de locaties 

van Zorgcentra De Betuwe

 bezoeker van de dagbesteding van Zorgcentra De Betuwe

 medewerker bij Zorgcentra De Betuwe

 vrijwilliger bij Zorgcentra De Betuwe

  familie/vriend van een cliënt van Zorgcentra De Betuwe: 

Naam cliënt

De Betuwepas is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk 

gebruik. Zorgcentra De Betuwe is niet aansprakelijk in 

geval van verlies of beschadiging van de Betuwepas. 

Een eerste Betuwepas geven wij gratis uit. Voor een 

eventuele tweede Betuwepas betaalt u eenmalig een 

bedrag. Kijk op www.zorgcentradebetuwe.nl/tarieven

voor het actuele tarief.

Ik wil de pas ophalen bij:

(U kunt de Betuwepas na 5 werkdagen ophalen 

bij deze locatie.)

 Beatrix, Culemborg

 Elim, Ochten

 De Valentijn, Maurik

 Kulenburg, Culemborg

 Lingewaarde, Tiel

 Oranjehof, Buren

 Troelstrahof, Culemborg

 Steegakker, Dodewaard 

 Blommeland, Lienden

Hier afscheuren

Verrassend veel meer dan wonen!
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De pas aanvragen
Bent u geïnteresseerd in de Betuwepas en wilt u 
deze aanvragen? Vul dan het aanvraagformulier in. 
U kunt het formulier inleveren bij de medewerker 
Welzijn & Gastvrijheid van de locatie waar u woont 
of die u bezoekt. De medewerker zorgt dat er zo 
spoedig mogelijk voor u een pas aangemaakt wordt 
en informeert u wanneer deze voor u klaar ligt.

Vragen?
Heeft u vragen over de Betuwepas, stel deze dan bij 
ons Servicecentrum. Zij zijn bereikbaar via ons gratis 
telefoonnummer 0800 – 77 33 444 of mail naar 
info@stzdb.nl. 

Pas niet meer nodig?
Als u de pas niet meer gebruikt, kunt u deze retour 
sturen, zodat wij de pas kunnen hergebruiken. 
U kunt deze afgeven bij een van onze locaties of 
sturen aan Zorgcentra De Betuwe, t.a.v. Miranda 
van Kuilenburg, Postbus 225, 4100 AE Culemborg.

AUTOMATISCHE MACHTIGING  
ZORGCENTRA DE BETUWE
Bij aanvraag van een Betuwepas vragen wij u een automatische machtiging af te geven.

Maandelijks ontvangt u een factuur van ons 

voor uw uitgaven via de Betuwepas. Het 

totaalbedrag van deze factuur wordt binnen 

een week automatisch van uw rekening 

afgeschreven. Op die facturen staat uw 

debiteurnummer, dat nummer vindt u ook 

terug in het machtigingskenmerk.

Als u het niet eens bent met de afschrijving, 

heeft u 56 dagen (8 weken) de tijd om uw 

bankkantoor opdracht te geven het bedrag 

terug te boeken. U kunt ook stoppen omdat 

u gaat verhuizen of omdat er geen kosten 

meer worden gemaakt. In beide bovenstaande 

gevallen kunt u een formulier aanvragen op de 

desbetreffende locatie. Houd bij intrekking van 

de machtiging of terugboeking rekening met 

enige tijd voor verwerking.

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan:

Zorgcentra De Betuwe
Incassant ID: NL20ZZZ110437450000
SEPA Incasso Algemeen Doorlopend 

om per maand van ondergenoemde bankrekening/girorekening bedragen 

af te schrijven

Tenaamstelling rek.nr. (naam en voorletters) 

IBAN

BIC

Ondertekening
Ondergetekende verklaart zich akkoord met de regeling zoals in deze folder is vermeld. 

Datum                    Handtekening
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