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BESTELFORMULI ER EUROSLEUTEL
Ouderen en mensen met een functiebeperking hebben vaak de grootste moeite om buitenshuis een
aangepast toilet te vinden. Met de EuroSleutel en een gestandaardiseerd sluitsysteem behoort dat
probleem tot het verleden.

Kosten
EuroSleutel : €20,00 plus €2,50 porto, totaal € 22,50 (plus € 5 voor België ivm hogere portokosten)
Gids : € 9,00 plus €3,50 porto, totaal € 12,50 (plus € 5 voor België ivm hogere portokosten)
Samen : €27,50 plus €3,50 porto, totaal € 31,00 (plus € 5 voor België ivm hogere portokosten)

Reden aanvraag
o Beperking, aard :_________________________________

(voeg verklaring toe waaruit opgemaakt kan worden)

o Ouderen ( voeg bewijs geboortedatum toe)

Kent U mensen die interesse zouden kunnen hebben om hun
voorziening van een
EuroSleutel te voor zien, attendeer hun op ons via
www.eurosleutel.nl.

Aldus naar waarheid ingevuld:

Datum Handtekening

Naam M V

Voorletters

Straat

Postcode

Plaats

Nieuwsbrief J N Email adres

De EuroSleutel wordt
verstrekt aan ouderen 70+.
En mensen die een
functiebeperking hebben.
Te denken valt aan
rolstoelgebruikers,
scootmobiel gebruikers,
mensen met een visuele
beperking, stomagebruikers
en mensen met chronische
darm en urine problemen.

Hoe aan te vragen
• Print dit bestelformulier
• Vul aanvraag formulier in. De door u verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt voor

het beoordelen van de aanvraag, verzenden van het bestelde en ,indien u dat aangeeft, om
u te informeren. De gegevens worden niet aan derden verstrekt.

• Maak het totaal bedrag over op IBAN: NL42RABO0120425963 Rabobank Apeldoorn
Nederland tnv EuroSleutel onder vermelding van naam, postcode en huisnummer

• Voeg bewijs toe bĳv. parkeerkaart, medische indicatie of bewijs geboortedatum (namen
dienen overeen te komen).

• Stuur bestelformulier en verklaring op naar EuroSleutel
o per post: Beemterweg 3, 7341 PB, Apeldoorn
o per e-mail: contact@eurosleutel.nl

• Wanneer bestelformulier en betaling binnen zijn zullen wij het bestelde opsturen.

Der Locus is een
Duitstalige gids, uitgegeven
in 2007, met 350 pagina’s
Europese adressen met
EuroSleutel toiletten in
Duitsland, Oostenrijk,
Zwitserland, Frankrijk,
Spanje, Nederland


