Uw ComfiPluscoaches

Plus
het dienstennetwerk van Plus++

Greet Penneman, welzijnscoach
Onze contactpersoon en uw welzijnscoach vanuit
Plus++. Komt jaarlijks bij u langs, is uw eerste
aanspreekpunt bij vragen en uw brug naar ons
netwerk van externe experten.

Meer info?
Bezoek onze website.
Of beter nog, contacteer uw vertrouwde Plus++makelaar.
Hij geeft u graag alle nodige toelichtingen.
www.plus-plus-plus.be

Jaak De Saeger
Uw eerste aanspreekpunt voor al uw vragen i.v.m.
de conditie van uw woning(en). Indien gewenst
brengt hij u in contact met ons netwerk van externe
specialisten.

Like onze facebookpagina
@plusplusplusmakelaar

Een Plus++makelaar wil meer dan enkel verzekeren.
Hij wil vooral voorkomen. Omdat voorkomen
zoveel beter en goedkoper is dan te moeten genezen.
Daarom ontwikkelden we een netwerk van duurzame, professionele diensten, exclusief voor onze
Plus++klanten.
ComfiPlus ondersteunt de Plus++klant met
preventief advies, zowel in eerste lijn als meer
gespecialiseerd. Professioneel en op maat,
aangepast aan uw noden, behoeften. Rekening
houdende met uw verlangens en toekomstdromen.
ComfiPlus staat voor één contract en één prijs. Het
legt de klemtoon op preventie maar biedt eveneens
steun bij onderhoud als urgentie. Vandaag voor zorg
en wonen, morgen met nog meer extra diensten.
Tijdens het jaarlijks gesprek met uw Plus makelaar
worden uw wensen besproken en keuzes gemaakt.
Een keuze die u jaarlijks kan aanpassen.
++

Met ComfiPlus bent u zeker van complete en
professionele ondersteuning op volgende vlakken:

ZORG
Comfort voor u en uw dierbaren

ZORG

WONEN

De zorg voor het comfort en de gezondheid van u en
uw dierbaren

Een optimale conditie voor uw woning(en)

ComiPlus ondersteunt uw zorgvragen en -noden.
Tijdens het jaarlijks gesprek met onze welzijnscoach
brengen we uw vragen en noden rond welzijn en
gezondheid gedetailleerd in kaart. Daarbij hebben we
extra aandacht voor de mantelzorger en zijn gewenste
ondersteuning. Indien nodig kan ons extern netwerk
van experten worden ingezet om doelgericht steun te
bieden.

Uw woning is meer dan het dak boven uw hoofd, het is
uw thuis en dat wil u ook zo ervaren. Dus kiest u voor
een woning die op elk moment in optimale conditie is.
Dan is ComfiPlus Wonen er voor u!

• Preventie: een jaarlijks gesprek bij u thuis met onze
welzijnscoach. Aan de hand van een gedetailleerd en
overzichtelijk screeningdocument nemen we ruim de
tijd om uw vragen en noden gedetailleerd in kaart te
brengen en waar mogelijk eerstelijnsondersteuning
te bieden.

• Onderhoud*: jaarlijkse controle en onderhoud
van de gevoelige plaatsen in uw woning: sanitair,
verwarmingsketel, dakgoten, waterleiding, sloten, …

• Preventie: jaarlijkse check up van uw woning(en)
door onze wooncoach. Omvat sanitaire leidingen,
elektriciteit, dakgoten, …

• Urgentie*: 24/24 uur bereikbare interventie dienst.

• Regie*: ondersteuning van de zorgnoden door een
ervaren zorgregisseur gedurende het jaar; bestek
afhankelijk van de noden.

WONEN
Een optimale conditie voor
uw woning(en)

•U
 rgentie*: een 24/24 uur bereikbare dienst neemt
uw dringende zorgvragen op.
* via ons extern netwerk van specialisten

* via ons extern netwerk van specialisten

