
   

1 

Zorgeloos en veilig ouder worden in uw huurwoning. Dat is wat de meeste mensen graag willen. 

Soms zijn daarvoor aanpassingen in uw woning nodig. Gelukkig zijn hier veel handige producten 

voor. 

Voorheen werden deze producten door de gemeente vergoed. Nieuwe wetgeving op het gebied van 

zorg en ondersteuning bepaalt echter dat u hier steeds vaker zelf voor moet zorgen. Daarom helpt 

Woningstichting Maasdriel u graag met het Senioren pluspakket. 

Wat kunnen wij voor u doen? 

Wij kunnen handige hulpmiddelen in uw woning aanbrengen, zodat u comfortabel lang(er) in uw 

eigen huis kunt blijven wonen. Een beugel in de douche, een verhoogd toilet of het verwijderen van 

een drempel in de woning kan al een wereld van verschil maken. 

 

Voor wie? 

Huurt u bij Woningstichting Maasdriel en biedt de Wmo geen hulp meer? Dan kunt 1 of meer 

hulpmiddelen voordelig aanvragen via het Senioren pluspakket. 

 

AANVRAAG INDIENEN 

Stuur het ingevulde formulier naar Woningstichting Maasdriel. 

 

VOORWAARDE VOOR UW AANVRAAG 

WSM heeft het recht om een aanvraag te weigeren. 

 

Wij nemen uw aanvraag in behandeling als deze voldoet aan onze voorwaarden.  

 

HEEFT U INTERESSE? 

Vul dan bijgaan aanvraagformulier in. U kunt eenvoudig aankruisen welk hulpmiddel u wilt 

aanvragen. 

WSM regelt dat de hulpmiddelen in uw woning worden aangebracht. Na uitvoering ontvang u van 
ons een rekening met de afgesproken kosten. 
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Aanvragen Pluspakket 

Op dit formulier kunt eenvoudig aankruisen welke hulpmiddelen u wilt aanvragen en wat uw kosten 

hiervoor zijn. 

Maak uw keuze 

O Drempels weg of nivelleren € 10,00 per stuk - ………. stuks      

O Schegplaat  bij buitendeur € 30,00 per stuk - ………. stuks      

O Douchekop op glijstang  € 15,00 per stuk      

O Thermostatische douchekraan € 40,00 per stuk     

O Eenhandel wastafel kraan  € 15,00 per stuk     



   

3 

O Eenhendel keukenkraan € 20,00 per stuk     

O Vaste muurbeugel WC  € 10,00 per stuk - ………. stuks       

O Vaste muurbeugel badkamer € 10,00 per stuk - ………. stuks     

O Opklapbare muurbeugel € 20,00 per stuk - ………. stuks    

O 6+ Verhoogde toiletpot € 50,00 per stuk    
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O 10+ Verhoogde toiletpot € 50,00 per stuk    

O Tweede trapleuning  € 15,00 per stuk - ………. stuks    

 

Uw gegevens 

Voorletters ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tussenvoegsel ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Achternaam ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Geboortedatum…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Straat ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Huisnummer …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Woonplaats …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

E-mailadres …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefoonnummer ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Handtekening …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Datum ………………………. 

 

 

 


