Nieuwsbrief Rivas Voordeelpas

Juni 2019

In deze nieuwsbrief:
•

Win een metamorfose

•

Doe een gratis gezondheidscheck

•

Goed en voordelig verzekerd op reis

•

Zaterdag 28 september: Rivas ledendag

•

Korting op taxivervoer

Win een metamorfose
Wilt u een metamorfose winnen, voor uzelf of iemand in uw
omgeving? Doe dan mee met deze actie exclusief voor Rivaspashouders. De nieuwe look wordt verzorgd door een kapper van
de Mobella Thuiskapper.
Hoe maakt u kans?
Stuur voor 13 juli een mail naar ledenorganisatie@rivas.nl
Vermeld hierin uw naam, adres, telefoonnummer en nummer
Rivas Voordeelpas en vertel in het kort waarom u of iemand in uw
omgeving de metamorfose verdient.
Uit alle inzendingen trekken wij een winnaar. U ontvangt uiterlijk
19 juli persoonlijk bericht als u gewonnen heeft. Daarna plannen
we in overleg met u een afspraak voor de metamorfose. Het
resultaat wordt geplaatst in het Rivas Voordeelpas ledenblad, wat
eind november verschijnt. Doe mee en maak kans op deze leuke
prijs!
De Mobella thuiskapper is een van de services aan huis, met voordeel voor Rivas-pashouders. Meer
informatie leest u op de website van Rivas. Hier vindt u ook informatie over alle andere services aan huis.

Hoe gezond bent u? Doe een gratis gezondheidscheck!
Wilt u weten hoe gezond u bent? Meld u dan aan voor een
gezondheidscheck. Als Rivas-pashouder kunt u jaarlijks gratis uw
gezondheid testen op diverse locaties in de regio. Hierbij worden onder
andere uw bloeddruk, hartslag, BMI, lichaamsvetgehalte, glucose en
cholesterol gemeten. Een Rivas leefstijlcoach geeft u advies op basis
van de uitslag. Ga voor meer informatie en een aanmeldformulier naar
www.rivas.nl/gezondheidscheck

Profiteer van 5% collectiviteitskorting op de reisverzekering van Univé
Een goede reisverzekering is voor een (wereld)reiziger onmisbaar.
Welke dekking u nodig heeft is afhankelijk van uw reisduur, uw reisbestemming, hoe u uw reis invult
en wat uw zorgverzekering dekt in het buitenland. Ga voor maatwerk en vraag om advies en informatie
voordat u een verzekering afsluit. Met de doorlopende reisverzekering van Univé ontvangt u als Rivaspashouder 5% korting op de premie.
Pakketkorting
Maar het kan nóg voordeliger. Wanneer u meerdere soorten
schadeverzekeringen afsluit bij Univé, krijgt u namelijk extra
pakketkorting op uw totale premie.
Wilt u zelf gemakkelijk een afspraak plannen?
Ga naar www.unive.nl/klantenservice/afspraak voor het
maken van een afspraak bij een winkel in de buurt. U kunt de
reisverzekering ook direct afsluiten via de speciale website.

Zaterdag 28 september: Rivas ledendag
Op zaterdag 28 september vindt de jaarlijkse Rivas-ledendag plaats.
Het thema is: ‘Vitaliteit’.
Gevarieerd programma
Er is een interactieve informatiemarkt waar u onder andere testen
en metingen kan laten doen of een massage kan ondergaan. Ook
zijn er proeverijen en u kunt deelnemen aan sportactiviteiten,
workshops en lezingen. Meer informatie over het programma en een
aanmeldformulier vindt u op de website.
Gratis toegang
De toegang is gratis, ook als u geen Rivas-lid bent. Maar leden hebben op die dag wel een streepje voor.
Het is ook mogelijk om op de dag zelf lid te worden en meteen gebruik te maken van alle extra’s.
Datum		 : zaterdag 28 september
Locatie		 : Partycentrum De Lockhorst in Sliedrecht
Tijd			 : van 11.00 tot 16.00 uur
Aanmelden : via de website.

Korting op taxivervoer
Wist u dat u als Rivas-lid 10% korting krijgt op het reguliere metertarief bij Taxi Haars? Daarnaast mag u
maximaal zeven andere mensen meenemen. Ook als uw medepassagiers geen Rivas-lid zijn. Dus handig
en gezellig als u met meerdere personen bijvoorbeeld de Rivas ledendag wil bezoeken!
Hoe werkt het?
U kunt reserveren, minimaal een uur van tevoren, via telefoonnummer (0183) 63 26 10. U meldt als
eerste dat u Rivas-lid bent en geeft het nummer van uw Rivas Voordeelpas. Uw pas moet u tijdens de rit
kunnen tonen. De chauffeur zal de rit vervolgens uitvoeren conform het metertarief. Na afloop van de
rit wordt de 10% korting door de chauffeur direct toegepast.
Vervoersgebied
Taxi Haars vervoert u vanuit bijna de gehele
Alblasserwaard en Vijfheerenlanden en daarbuiten.
Om in aanmerking te komen voor de korting dient
uw vertrekadres te liggen in het afgesproken
vervoersgebied.

