VEILIG EN EENVOUDIG BETALEN

De ZFO betaalpas

MARIAHOF
SCHOLTENHOF
THUISZORG

BETAALPAS

Bij Zorgfederatie Oldenzaal
staan service en gemak voorop
Met uw persoonlijke betaalpas betaalt u in Scholtenhof en in Mariahof op een
veilige en eenvoudige manier. Als cliënt, maar ook als familielid of wanneer u
vanwege een andere reden betrokken bent. U heeft dus geen contant geld meer
nodig voor het afnemen van producten en diensten bij Zorgfederatie Oldenzaal.
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Wat is de ZFO-pas?

Voor wie is de ZFO-pas?

De ZFO-pas is een betaalpas en

Alle bewoners van Scholtenhof en

beschikt over een registratiechip. Als

Mariahof ontvangen de ZFO-pas.

u wilt betalen voor een product of

Woont u niet in Mariahof of Scholtenhof

dienst, gebruikt u de pas bij de kassa.

maar maakt u wel gebruik van de

Deze registreert wat u verbruikt of

voorzieningen op deze locaties? Ook dan

gekocht heeft.

kunt u gebruikmaken van de ZFO-pas.

ZORGFEDERATIE OLDENZAAL

Hoe vindt de betaling

aanvragen bij de receptie van Scholtenhof

en facturatie plaats?

of Mariahof.

De ZFO-pas registreert uw betaling aan
de kassa. Bijvoorbeeld bij betalingen in

Heeft u helemaal geen

het restaurant en bij activiteiten

contant geld meer nodig?

waaraan u deelneemt. Maandelijks

Met de betaalpas heeft u voor het betalen

ontvangt u een factuur. Op deze factuur

van producten, diensten en services van

staan al uw betalingen met de ZFO-pas

Zorgfederatie Oldenzaal geen contant geld

in de afgelopen maand overzichtelijk

meer nodig.

vermeld. Het totaalbedrag van deze
maandfactuur wordt automatisch van

Kunt u ook zonder ZFO-pas?

uw bankrekening afgeschreven.

Ja, dat kan. Afrekenen in het restaurant,
voor activiteiten en in de kapsalon is ook

Bij wie kunt u terecht

mogelijk met uw persoonlijke bankpas.

voor de ZFO-pas?
Nieuwe bewoners ontvangen de

Wat doet u als u uw

ZFO-pas op de dag van verhuizing. U

ZFO-pas kwijt ben?

ontvangt de betaalpas persoonlijk van

Meld verlies of schade zo snel mogelijk bij

één van onze medewerkers. Bent u

de receptie. Uw pas wordt dan geblokkeerd

geen bewoner, dan kunt u de betaalpas

en u krijgt een vervangende pas.
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www.zorgfederatieoldenzaal.nl

Wilt u meer weten?
U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen via 0541 - 513 433

Scholtenhof

Mariahof

Postadres

Fonteinstraat 55

Beatrixstraat 64

Postbus 5004

7573 CG Oldenzaal

7573 AB Oldenzaal

7570 GA Oldenzaal

