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Medishop - Materiaal lenen, huren en kopen

Medishop, partner van je gezondheid!
De Medishop leent, verhuurt en verkoopt een uitgebreid gamma (para)medische producten voor
lichaamsconditie, baby's, woningaanpassing, autonomie en bandagisterie.
Mobiliteit en autonomie: krukken, rolstoelen, incontinentiemateriaal ...
Conditie en revalidatie: hometrainers, oefenballen, braces, steunkousen ...
Woningaanpassing: ziekenhuisbedden, handgrepen, douchestoelen ...
Baby: luiers, verzorgingsproducten, afkolftoestellen ?
Elektro: bloeddrukmeters, aerosols, weegschalen, telefonie ...

Een groot aantal van deze hulpmiddelen worden je voor een bepaalde periode gratis ter beschikking
gesteld. Je kunt ze ook voordelig huren of kopen. Bekijk het overzicht van onze producten voor uitlening [1]
en verhuur [2].

Nieuw voordeel 2019
Je geniet een korting van 30% bij aankoop van baby- en incontinentieluiers in onze Medishop.

Praktische info

Waar?
Brussel [3]: Zuidstraat 112-114
Leuven [4]: Schipvaartstraat 18 (GPS: Brouwerijplein)
Vilvoorde [5]: Grote Markt 38

Voor wie?
De Medishop is speciaal opgericht voor de leden van de Socialistische Mutualiteit van Brabant. Om recht te
hebben op deze dienst moet je in orde zijn met de bijdrage van de aanvullende verzekering.

Ook niet-leden kunnen terecht in de Medishop. De voorwaarden hiervoor kan je navragen op 078 15 60 30
ofinfomedishop@fsmb.be[6].

Gratis?
De meeste hulpmiddelen kan je gratis lenen [7] gedurende een periode van maximaal 3 maanden. Na
deze termijn wordt een billijke financiële bijdrage gevraagd, afhankelijk van de prijs van het geleende
materiaal.

Niet alle artikelen kunnen voor een bepaalde tijd gratis ter beschikking gesteld worden. Deze moeten direct
gehuurd [8] of gekocht worden.

Je moet een waarborg betalen voor het geleende en gehuurde materiaal. Deze waarborg wordt integraal
terugbetaald als je het materiaal in goede staat terugbrengt.

Het materiaal wordt op eenvoudige vraag uitgeleend of verhuurd. Er is geen medisch attest nodig.

Soms ben je verplicht om een onderdeel van het gehuurde materiaal aan te kopen. Meestal is dit om
hygiënische redenen: de emmer bij de wc-stoel, het afkolfflesje bij een afkolftoestel, het masker bij een
aerosol enzovoort.

Waar bestellen?
Rechtstreeks in de Medishop, daar zijn de meeste producten ook onmiddellijk beschikbaar.
In alle kantoren [9] van onze mutualiteit

Via hetcontactformulier[10]

Telefonisch via 078 15 60 30
Via e-mail: infomedishop@fsmb.be [6]

Waar afhalen?
In de Medishop
In een van de kantoren [9] van onze mutualiteit in je buurt
Grote artikelen, zoals een ziekenhuisbed [11] en een tillift, worden aan huis geleverd en geïnstalleerd.
Hiervoor dien je een transportkost te betalen.

Betalingsmogelijkheden
Je betaalt bij voorkeur via bancontact. Cash betalen is eventueel ook mogelijk.
Domiciliëring enkel voor openstaande huurcontracten.

Meer info? 078 15 60 30 of infomedishop@fsmb.be [6]

ZIE OOK
Babymateriaal [12]
Huur van een ziekenhuisbed [11]
Personenalarm [13]

Links:
[1]
https://www.fsmb.be/sites/all/modules/pubdlcnt/pubdlcnt.php?file=/sites/secure.fmsb.be/files/Medisho
p_Uitlening_2019.pdf&nid=523
[2]
https://www.fsmb.be/sites/all/modules/pubdlcnt/pubdlcnt.php?file=/sites/secure.fmsb.be/files/Medisho
p_verhuur_2019.pdf&nid=523
[3] https://www.fsmb.be/medishop-brussel
[4] https://www.fsmb.be/medishop-leuven
[5] https://www.fsmb.be/medishop-vilvoorde
[6] mailto:infomedishop@fsmb.be
[7]
https://www.fsmb.be/sites/all/modules/pubdlcnt/pubdlcnt.php?file=/sites/secure.fmsb.be/files/Medisho
p_Uitlening_2019_0.pdf&nid=523
[8]
https://www.fsmb.be/sites/all/modules/pubdlcnt/pubdlcnt.php?file=/sites/secure.fmsb.be/files/Medisho
p_verhuur_2019_0.pdf&nid=523
[9] https://www.fsmb.be/dynam/member/showOffice
[10] https://www.fsmb.be/contact

[11] https://www.fsmb.be/huur-van-een-ziekenhuisbed
[12] https://www.fsmb.be/babymateriaal
[13] https://www.fsmb.be/personenalarm

