Korting bij Beter Horen en
Schoonenberg Hoorsupport
Als uw gehoor afneemt, is het goed om te weten dat u samen met een audicien naar de
oplossingen kunt kijken. Hiervoor bezoekt u een audicien in de buurt, bijvoorbeeld Beter Horen of
Schoonenberg Hoorsupport.
Met uw Rivas Voordeelpas krijgt u bij Beter Horen:
Gratis hoortest en advies aan huis;
Hooroplossing(en) op maat door vakbekwame audiciens;
10 % korting op batterijen, zwemstukjes en gehoorbescherming;
Er worden geen voorrijkosten in rekening gebracht.
Met uw Rivas Voordeelpas krijgt u bij Schoonenberg Hoorsupport:
Gratis hoortest en deskundig advies, geheel vrijblijvend;
Vrijblijvende proefperiode om het hoortoestel uit te proberen;
Oorstukje op maat voor slechts € 29,95 (reguliere verkoopprijs € 60,-) bij aanschaf van een
nieuw hoortoestel;
10% korting bij aanschaf van een Sennheiser*, voor het beter verstaan van uw televisie en
radio;
10% korting bij aanschaf van een wek- en waarschuwingsproduct* en/of ringleiding*, voor
veiligheid in en rond uw huis;
10% korting bij aanschaf van een telefoon voor slechthorenden (keuze uit het hele
assortiment);
Bij aanschaf van een hoortoestel 20% korting op aanvullende producten* die zijn te koppelen
aan uw hoortoestel (ervaringspakket).
*De korting geldt op uw eigen bijdrage, na aftrek van een eventuele vergoeding van uw
zorgverzekering en zijn niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen.

Voor wie het is bedoeld
Alle Rivas-pashouders proﬁteren van de voordelen bij Beter Horen en Schoonenberg Hoorsupport.
Is het voor u niet mogelijk om naar de winkel te komen? Dan is het in sommige gevallen mogelijk
dat de audicien bij u thuis komt. Neem voor meer informatie contact op met de Schoonenbergvestiging bij u in de buurt of bel de klantenservice 0900-600 70 08. Voor een afspraak met Beter
Horen belt u met 0800-0200159, mailt u naar klantenservice@amplifon.com of kijkt u op de
website voor een Beter Horen-vestiging in de buurt.

Aanmelden
Met meer dan 200 winkels verspreid door heel Nederland vindt u Beter Horen en Schoonenberg
Hoorsupport altijd bij u in de buurt. Als het voor u niet mogelijk is om naar de winkel te komen,

dan is een bezoek aan huis in sommige gevallen ook mogelijk. Voor meer informatie hierover of
het maken van een afspraak neemt u contact op met een Schoonenberg-vestiging bij u in de buurt
of de klantenservice 0900-600 70 08. Voor een afspraak met Beter Horen belt u met
0800-0200159, mailt u naar klantenservice@amplifon.com of kijkt u op de website voor een Beter
Horen-vestiging in de buurt.

