Moet ik mij verplaatsen om gebruik
te kunnen maken van deze dienst?
Neen. Zodra u uw aanvraag heeft ingediend, zal
de schoonheidsverzorgster contact opnemen met
u. Onderling kan er dan beslist worden wanneer
deze mag langskomen.

CONTACTGEGEVENS
OCMW

lokaal
dienstencentrum

Zonnedries

De verzorgingen gebeuren steeds aan huis.
U dient niets te voorzien, de

TIELT-WINGE

H Y G I Ë NI S C H E
Z OR G
PEDICURE / MANICURE
Zonnedrieslaan 27
Tiensesteenweg 2

3390 Tielt-Winge

3390 Tielt-Winge
Verantwoordelijke pedicure / manicure:
Kathleen Andries
Centrumleider
Tel: 016 63 55 18
Fax: 016 48 75 21

tel: 016 63 40 03
fax: 016 64 06 11
info@ocmw.tielt-winge.be

OCMW TIELT-WINGE
Tel: 016 63 55 18

Waarom pedicure?

Hoeveel kost het?

Hoe verloopt uw aanvraag?

Je moet het laten doen om te weten wat het is.
Je voeten deskundig laten verzorgen is zalig.

De prijzen van de voet– of handverzorging hangen af van
het statuut van de gebruiker bij de mutualiteit.
Heb je een verhoogde verzekeringstegemoetkoming, dan
betaal je 15 euro per voetverzorging. Zo niet betaal je
20 euro. Voor een handverzorging betaal je 5 euro in geval
van een verhoogde verzekeringstegemoetkoming. Zo niet
betaal je 7 euro.

Eerst en vooral dient u contact op te nemen
met de centrumleider van het lokaal
dienstencentrum Zonnedries. Deze zal u
graag te woord staan en antwoorden op
eventuele vragen (contactgegevens zie
verder).

Weg eelt, weg likdoorns, weg ingegroeide
nagels. Fantastisch gewoon!

Wie kan er genieten van deze
dienst?
Alle 65-plussers en mindervaliden uit de
gemeente Tielt-Winge kunnen beroep doen op
de dienst pedicure / manicure.

Deze betalingen gebeuren steeds per overschrijving of
met een domiciliëring bij je bank. De factuur krijgt u de
maand volgend op de prestatie.
Het is zo dat bewoners van residentie Zonnedries en
personen die genieten van de verhoogde
verzekeringstegemoetkoming van de mutualiteit voorrang
krijgen en zo snel als mogelijk verder geholpen worden.

Bij een aanvraag voor de dienst pedicure/
manicure dient u een klevertje van de
mutualiteit mee te brengen. Mensen met een
verhoogde verzekeringstegemoetkoming
krijgen voorrang.

Even alles op een rijtje:

Wie komt er bij jou langs?




Het OCMW heeft een schoonheidsverzorgster in
dienst die alle voet– en handverzorgingen
uitvoert.
Zij verzorgt uw voeten en/of handen op een
uiterst aangepaste en professionele wijze.

Ben je 65-plusser of mindervalide?
Ben je een inwoner van Tielt-Winge?
Heb je last van eelt, eksterogen,
ingegroeide nagels,…?

Dan is dit misschien wel iets voor jou!

Voor meer inlichtingen, verwijzen we
graag door naar het reglement
‘hygiënische zorg’.

