ANBO, yaşlıların ihtiyaçlarını karşılar

Ben de varım!

ANBO üyesiyim.

Üye olmak avantaj sağlar!
• Danışma hattını arayarak ücretsiz
danışmanlık hizmeti
• Sağlık sigortası priminde ciddi indirimler
• Mali mesuliyet sigorta primlerinizde tasarruf
• Vergi bildirimlerinde yardım
• Yılda 8 kez ücretsiz ANBO Magazine
• Elektrik faturalarınızda tasarruf
• Eğlenceli ve uygun gönüllü işler
• Seyahatlerde, gezilerde ve ürünlerde indirim
• Yeni insanlarla tanışmak
• Sesiniz Den Haag’da ve belediyenizde
duyuluyor
Dé belangenorganisatie voor senioren

ANBO, yaşlıların ihtiyaçlarını karşılar
ANBO yaşlılar için ve tarafından
kurulmuştur
Yaşlılar için ve tarafından kurulan
ANBO yaklaşık 180.000 konuşkan
ve sosyal olarak faal olan yaşlının
ihtiyacıyla ilgilenmektedir ve onları
temsil etmektedir. Yaşlıların nüfusu
giderek artmasıyla birlikte sağlık
bakımı, emeklilik ve ödenekler gibi
ihtiyaçlar da giderek zorlaşmaktadır.
Bu sebeple ANBO özellikle emeklilik
haklarının kalması için ve sosyal
yardımlaşma
kanununun
uygulanması konusunda ciddi bir
şekilde çalışmaktadır.

Danışma hattı
Evinizdeki değişiklikler hakkında
kişisel danışmanlığa mı ihtiyacınız
var? Yaşlılar için maddi düzenlemeler
hakkında daha fazla bilgi mi
istiyorsunuz?

ANBO Danışma hattımızı arayarak
uzman çalışanlarımızla irtibata
geçiniz. ANBO’nun tüm üyelerine
yardımcı olmaktayız. Aynı zamanda
SVB veya CAK gibi kurumlar ile
sorunlar olması durumunda da
yardımcı olmaktayız. (0348) 46 66 88
numaralı hattı arayın.

Vergi beyannamesi doldurma
hizmeti
Vergi bildiriminizde yardıma mı
ihtiyacınız var? ANBO vergi
beyannamesi doldurma hizmeti
size yardımcı olmaktadır. ANBO
uzmanlarımız aynı şekilde indirimler,
ek ücretler veya ödentilere ilişkin
maddi sorularınız için de size
yardımcı olmaktadır. Küçük bir ücret
karşılığında yılda yaklaşık 125.000
vergi beyannamesi doldurmaktayız.

Dinlenme ve eğlence
Ülkede yaklaşık 430 adet bölümün
aktif çalışanları sohbet saatleri,
yemek kulüpleri, tombala ve
geziler gibi bir çok aktiviteler
düzenlemektedir.
Dolayısıyla kişilerle tanışmak ve
eğlenmek için ANBO’da doğru
adrestesiniz.
www.anbo.nl/bijuindebuurt

Dé belangenorganisatie voor senioren

ANBO, yaşlıların ihtiyaçlarını karşılar
ANBO’nun bazı bölümleri
özellikle farklı etnik kökenleri
olan yaşlılar ile irtibat kurmak
üzerinde çalışmaktadır.
Bir şeyler öğrenmek için
(başkalarına bir şeyler
öğretmek için) asla geç değildir.
ANBO, sosyal ve kamusal olarak
aktif kalmak isteyen kişiler için
vardır. Gönüllülerimiz ANBO
akademisinde çeşitli eğitimler
alabilmektedir.
www.anbo.nl/anboacademie
Bunun yanısıra (farklı etnik kökenleri
olan kişiler de dahil olmak üzere)
çeşitli kişiler yaşlı istismarı konusunda eğitmenlik yapmak üzere
eğitim almıştır.

İndirimi seçiniz.
Kolektifi seçiniz.
Kolektiflerimize katılarak yılda
yüzlerce euro tasarruf yapabilirsiniz.
ANBO sizin için 17 adet sağlık
sigortacısıyla emeklilik paketleri
hakkında pazarlık yapmaktadır ve
sizin için temel sigorta ücreti
üzerinden %10’a varan ve hatta
ek sigorta ücretinden ise %17,5’a
varan ciddi indirimler almaktadır.
Bu sayede yılda kişi başına 100,- €
tasarruf sağlayabilirsiniz. Enerji
kolektifimize katılarak yüzlerce
euro tasarruf sağlayabilirsiniz.
Aynı şeklide karşılaştırıcı vasıtasıyla
hasar sigortası
yaptırmanız

durumunda da hasar kolektifimiz
ile %10 indirimden faydalanabilirsiniz. Kişisel danışmanlık da
seçebilirsiniz. Bunun yanısıra ANBO
üyesi olarak bir çok avantajdan ve
indirimden faydalanabilirsiniz.
www.anbo.nl/zorgcollectief
www.anbo.nl/energiecollectief
www.anbo.nl/schadecollectief

ANBO Magazine
Üstelik bir çok yenilik, haber ve
okunması hoş olan hikayeler
içeren ANBO Magazine dergimiz
tarafınıza gönderilecektir.

ANBO, yaşlıların ihtiyaçlarını karşılar
ANBO Çok Kültürlü Beyin
Fırtınası Grubu
ANBO’da ANBO Çok Kültürlü
Beyin Fırtınası Grubunun sinyalleri
ANBO’nun yerel çalışanlarına
iletilmektedir. Bu çalışanlarımız
çeşitli sayılar için ve Renkli elveda
broşürü ve Avrupa çapında
Birbirinin dünyasını keşfetme
projesi gibi ürünlerin tanınması
için çok çaba sarfetmiştir. Daha
fazla bilgi için: http://
www.anbo.nl/belangenbehartiging
/participatie/diversiteit/kleurrijkanbo

Üye olun!
Size en uygun olan şekilde
üye olun!:
• www.anbo.nl/lidworden
adresini ziyaret edin
Ziyaret adresi
Houttuinlaan 3
3447 GM Woerden

• (0348) 46 66 66 (mesai
saatleri içerisinde) numaralı
hattı arayın)

Posta adres
Postbus 2012
3440 DA Woerden
Telefon (0348) 46 66 66
E-mail info@anbo.nl
Website www.anbo.nl

• Ekte bulunan kuponu kullanın
ANBO hakkında daha fazla bilgi
mi istiyorsunuz? www.anbo.nl
adresini ziyaret edin

