
 

De betere plaswekkertraining sinds 1954 
 

       AANVRAAGFORMULIER 
 

In samenwerking met Zorg en Zekerheid zijn wij u graag van dienst. Om u een 
plaswekker te zenden, vragen wij u dit aanvraagformulier volledig in te vullen. 
 

Gegevens ouder/verzorger 
  

 De heer Mevrouw 
 

Voorletters  :           Achternaam :  
 

Postadres  : 
 

Postcode  :               Plaats : 
 

Tel. nr.  :       Mobiel nr. :  
 

Email   :          
 

Gegevens gebruiker 
 

 Jongen       Meisje                Geboortedatum: 
 

Voornaam  :                         Achternaam :   
 

Zorgverzekeraar : Zorg en Zekerheid    Polisnummer : 
 

Aanvullend pakket :  

 

Zorg en Zekerheid vergoedt u eenmalig € 85 voor een plaswekker incl. 

toebehoren en verzendkosten. 
 

Welke plaswekker wilt u ontvangen?  
(zie www.urifoon.nl voor de specifieke productinformatie. Ongeacht het type 

plaswekker bedragen de verzendkosten € 7,00) 
 

Mickey           Contessa Huurmodel 
Prijs: € 89,95              Huurprijs: € 29,95 
        per maand. 

 
 

  Contessa de Luxe    Mars (dagwekker) 
  Prijs: € 129,95      Prijs: € 62,50  

 
 

Tevens bestel ik de volgende producten 
2 sensorbroekjes t.w.v. € 39,90 
3 sensorbroekjes t.w.v. € 59,85     

1 matrasbeschermer (strookmodel 85 x 90 cm) t.w.v. € 12,50 
2 matrasbeschermers (strookmodel 85 x 90 cm) t.w.v. € 25,00 

1 trilelement t.b.v. Contessa: Huren € 5,- per maand. Kopen € 39,95. 
 

Omcirkel de gewenste maat van sensorbroekjes 
 

104 / 116 / 128 / 140 / 152 / 164 / 176 / S / M / L / XL / XXL 
 

Heeft u eerder een plaswekker bij Zorg en Zekerheid gedeclareerd? 

 Nee Ja       Welk jaar:                       Merk plaswekker: 

Belangrijk! 

Stuur met dit volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier  
altijd het medisch voorschrift van uw huisarts of specialist mee!  

Anders kunnen wij deze bestelling helaas niet in behandeling nemen. 



Volgens de richtlijnen van Zorg en Zekerheid hanteert Urifoon uw aanvraag met 

de grootste zorg waarbij de volgende procedure en voorwaarden gelden: 
 

1. Urifoon controleert op basis van de door u ingevulde gegevens of de 
gebruiker bij Zorg en Zekerheid is verzekerd met welk aanvullend pakket.  

 

2. Indien de gebruiker juist aanvullend is verzekerd en u heeft niet eerder een 
plaswekker gedeclareerd wordt de bestelling zo spoedig mogelijk verstuurd. 

 
3. Indien de gebruiker juist aanvullend is verzekerd en u heeft al eerder een 

plaswekker bij Zorg en Zekerheid gedeclareerd, nemen wij contact met u op. 

U dient zelf bij Zorg en Zekerheid te controleren of ook deze aanvraag wordt 
vergoed om eventuele teleurstelling achteraf te voorkomen. 

 
4. Indien uit onze controle blijkt dat de gebruiker niet juist aanvullend is 

verzekerd, informeren wij u hierover.  

 
5. Bij de levering zit een factuur voor de plaswekker en toebehoren die met dit 

aanvraagformulier zijn besteld. Aangezien Zorg en Zekerheid u maximaal € 
85 vergoedt, wordt dit bedrag direct op deze factuur in mindering gebracht. 

Het restant van de factuur zal Urifoon middels een automatische incasso van 
uw rekening incasseren. Nadat de plaswekker aan u is verzonden, declareert 
Urifoon bij Zorg en Zekerheid de € 85.  

 
6. Mocht Zorg en Zekerheid ondanks bovenstaand proces de door Urifoon 

ingevoerde declaratie van de door u ontvangen plaswekker niet vergoeden, 
stuurt Urifoon u alsnog een factuur van € 85. Deze factuur zal Urifoon middels 
een automatische incasso incasseren. 

 
7. Indien u voor de Contessa Huurmodel plaswekker heeft gekozen, wordt de 

factuur met € 100 borg verhoogd. Na het in goede staat retour ontvangen 
van de plaswekker wordt de borg aan u terug geboekt. De huur bedraagt € 
29,95 per maand voor de plaswekker en € 5,- voor een trilelement. De kosten 

worden - met uitzondering van de eerste maand - achteraf aan u 
gefactureerd. De eerste maand wordt vooraf in rekening gebracht. 

 
Door het ondertekenen van dit bestelformulier ga ik akkoord met de 
voorwaarden en machtig ik – indien nodig zoals beschreven bij punt 5, 6 en 7 - 

Urifoon eenmalig de kosten van mijn bankrekeningnummer te incasseren. 
 

 
Plaats :       Datum  : 
 

Rekeningnummer :    Handtekening :   
 

 

Urifoon 
 

Mennonietenbuurt 29 

1427 AX  Amstelhoek 
 

Tel: 0297 – 760 001 
Fax: 0297 – 760 002 

 

info@urifoon.nl   www.urifoon.nl 
 


