Ja, ik wil
Het Gasthuis steunen

Steun het Gasthuis!

Ik machtig het Gasthuis om

Heeft u veel gehad aan uw verblijf in het Gasthuis

O eenmalig

en vindt u het belangrijk dat het Gasthuis blijft

O per jaar

bestaan? Dan vragen wij om uw steun.

O per halfjaar

U kunt ons helpen in de vorm van een eenmalige

O per kwartaal

donatie of u kunt een vaste donateur worden.

O per maand
een bedrag van € ________ af te schrijven.

Vul hiervoor de aangehechte antwoordkaart in.

opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van
uw rekening af te schrijven en aan uw bank om een
bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig deze machtiging. Als u het niet eens bent met
de afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem
hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op
met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Incassant ID: NL44ZZZ412094360000 SEPA

Dhr./Mw./Fam.*
Adres

Postcode
Woonplaats
Land
E-mailadres
IBAN
Nieuwsbrief Ja / Nee*
Datum

Handtekening
*Doorhalen wat niet van toepassing is.

(Algemeen Nut Beogende Instelling) is uw
schenking onder de daarvoor geldende regels
aftrekbaar vande belasting.
Indien gewenst ontvangt u twee keer per jaar
onze nieuwsbrief.

”Dichtbij het ziekenhuis
en toch een plekje
om net als thuis te ontspannen.”

Stichting Gasthuis
van het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis
Plesmanlaan 123
1066 CX Amsterdam
t: 020 346 20 20
e-mail: gast-huis@nki.nl
www.gast-huis.nl
NL22INGB0004148993
NL21ABNA0549095357

Gasthuis van het Antoni van Leeuwenhoek

stemming aan Stichting Gasthuis om een incasso-

Gasthuis van het Antoni van Leeuwenhoek

Door ondertekening van dit formulier geeft u toe-

Gasthuis van het Antoni van Leeuwenhoek | Antwoordkaart

Doordat het Gasthuis is aangemerkt als ANBI

Voor
even
thuis

Kamer reserveren
U kunt een kamer reserveren:
- t elefonisch op werkdagen tussen 08.00 en 16.00 uur;

het Gasthuis

bij het management, tel. 020-3462020;
- via de website; www.gast-huis.nl;
- via e-mail; gast-huis@nki.nl
- of loop even binnen bij het Gasthuis.

Wordt u poliklinisch behandeld in het Antoni van
Leeuwenhoek en wilt u niet elke dag op en neer reizen?

-e
 en poliklinische behandeling krijgen zoals radiotherapie

in het ziekenhuis moet zijn?
Antoni van Leeuwenhoek.

Wat is het Gasthuis

Het Gasthuis biedt een rustige logeergelegenheid

Het Gasthuis is een tijdelijk thuis en heeft als doelstelling

aan partners, familie en begeleiders van patiënten

om - zonder winstoogmerk - logeergelegenheid te bieden

van het Antoni van Leeuwenhoek en aan patiënten

waar u zich als gast zoveel mogelijk thuisvoelt.

die poliklinisch behandeld worden. Het Gasthuis ligt

Het huis beschikt over 14 tweepersoonskamers met aparte

op het terrein van het ziekenhuis en is een écht gast-

bedden en een eigen badkamer en 1 eenpersoonskamer.

huis; een plek waar u zich thuis kunt voelen.

U kunt zelf koken in de gemeenschappelijke keuken, een
krant lezen in de huiskamer of lekker in de tuin zitten.
Er zijn fietsen beschikbaar en er is gratis WiFi in het hele huis.
Huisdieren mogen niet in het Gasthuis logeren.
Het Gasthuis biedt geen medische of andere zorg.
Gasten moeten voor zichzelf kunnen zorgen of vergezeld
worden door een begeleider.
De manager, assistent-manager en een grote groep
vrijwilligers regelen de dagelijkse gang van zaken
en zorgen ervoor dat u zich zoveel mogelijk thuis voelt.

”Een plek waar je kunt uitrusten,
jezelf kunt zijn, dichtbij je geliefde en
met de mogelijkheid tot een gesprek
met een lotgenoot.”

- f amilie of vrienden van patiënten die in het ziekenhuis zijn
opgenomen.
Voor het verblijf wordt € 45,- per kamer, per nacht in
rekening gebracht. Deze bijdrage wordt volledig of deels
vergoed door de aanvullende verzekeringen. Dankzij de
inzet van de vrijwilligers en de financiële bijdragen van
sponsors en donateurs is het mogelijk de prijs zo laag te
houden. Vraagt u naar de mogelijkheden in het Gasthuis
als uw zorgverzekering het verblijf niet vergoedt.

Stichting Gasthuis

of chemotherapie;

1066 WB Amsterdam

- patiënt zijn van het Antoni van Leeuwenhoek;

Wilt u zich geen zorgen maken over files als u vroeg

Antwoordnummer 46512

Amsterdam wonen en

is de reis voor u te lang?

van het Antoni van Leeuwenhoek

Onze kamers zijn bedoeld voor hen die buiten de regio

Wilt u uw familielid dagelijks kunnen bezoeken, maar

Dan kunt u gebruik maken van het Gasthuis van het

postzegel
niet nodig

Een slaapplek vlakbij het
ziekenhuis

