Stichting MediPartners Nederland
Pompoenweg 9 2321 AD Leiden

STICHTING MEDI PARTNERS NEDERLAND - AFDELING
LEIDEN EN OEGSTGEEST
Als lid van een ouderenbond, maar ook als niet-lid, kunt u goedkoop een
rijbewijskeuring laten verrichten bij de Stichting Medi Partners. De reden van
het lage tarief is dat de Stichting uitsluitend werkt met vrijwilligers en dat de
inkomsten gebruikt worden voor behandeling, begeleiding en onderzoek bij de
reuma- en Parkinsonpatiënt.
Voor alle afspraken en informatie belt u met: 071-5728434
Sinds 1 Jan 2014 is de regel veranderd voor rijbewijskeuringen en moeten
automobilisten B/BE en motorrijders zich pas vanaf 75 jaar voor hun rijbewijs
een medische keuring ondergaan.
Voor vrachtwagen chauffeurs is er een andere regeling.
Voor informatie ( www.rijksoverheid.nl)
St.MediPartners Nederland(MPN) is een netwerk van officieel
Geregistreerde en Gecertificeerde keuringsartsen
Verspreid over diverse locaties in Nederland voeren de artsen goedkope
keuringen uit.
Als u een afspraak maakt wordt dit direct voor u geregeld en zijn
er geen lange wachttijden. Moet u zich laten keuren voor uw
rijbewijs?
Maak een afspraak bij (MPN)) 071-5728434
Waarom zo goedkoop?
(MPN) werkt uitsluitend met vrijwilligers(sters) en het hoofddoel van (MPN) is
dat wij de inkomens gebruiken om ouderen die therapie nodig hebben voor hun
chronische aandoening zoals REUMA, Parkinson en deze therapie niet of
nauwelijks nog vergoed krijgen van hun zorgkostenverzekeraar toch kunnen
revalideren.
Alle keuringen, therapie worden gedaan door vakkundig en hoog opgeleid Para,
Peri -en medisch personeel.

Wat moet u meebrengen naar de keuring.
 Eigenverklaring (invullen) met enveloppe. De eigen verklaring is niet
altijd meer verkrijgbaar bij sommige gemeentehuizen maar kunt u
downladen via www.MijnCBR.nl
 Wij raden u aan om eerst te informeren bij u gemeente. Voor meer
informatie www.rijksoverheid..nl
 Recente medicijnlijst(verkrijgbaar bij uw apotheek)
 Klein beetje urine (containertje bij
de apotheek verkrijgbaar)
 Bril als u een bril draagt met
autorijden.
 Uw rijbewijs. Contant geld voor de betaling van de keuring. (u kunt niet
pinnen) bij sommige verzekeraars kunt u het bedrag terug krijgen.
Informeer naar de mogelijkheden.
Kosten van deze keuringen:
Rijbewijs B/BE
Voor leden ouderenbond en diabetisch vereniging

25.00 euro
20.00 euro

Voor vrachtwagenkeuring

37.50 euro

Voor leden ouderenbond en diabetisch vereniging

32.50 euro

Bij (MPN) kunt u ook terecht voor diverse andere keuringen
Zoals:
Duik,
Adoptie,
Kraanmachinist,
Gezondheidskeuringen,
Gezondheidsverklaring voor het werken met vuile Grond. Maar ook voor
Therapie(na operatie) Fibromyalgie, Parkinson, Reumatische aandoeningen,
Zorgvragen.
Stichting Medipartners Nederland
Bankrelatie: Rabobank: NL 06 RABO 0388 1288 60
Ingeschreven bij K. van K. te Leiden (Rijnland)
Onze locaties: Leiden, Leiderdorp, Noordwijk,
Oegstgeest, Nieuw Vennep, Alphen a/d Rijn,
Bloemendaal, Bennebroek, Culemborg.

