DOSSIER
VAKANTIE

Tips&weetjes

In de maanden april, mei, juni, september en oktober 2011 krijg je:
• bij boeking van een verblijf van
1 week van de vakantiehuizen Le
Menuisier, La Bouchonnière (aangepaste vakantiewoning) of Le
Vigneron een korting van € 100.
• of: bij boeking van een verblijf
van twee aaneengesloten weken
in een van de genoemde huizen
dezelfde korting van € 100 plús
naar keuze een ontspannende
lichaamsmassage of schoonheids
behandeling t.w.v. € 55 cadeau.

Inclusief
Bedlinnen (opgemaakte bedden
bij aankomst) en welkomstpakket.

Exclusief
Reserverings/administratie
kosten € 25, toeristenbelasting
Monflanquin € 0,70 per persoon
(12+) per dag, eindschoonmaak
€ 75 (verplicht).

Voorwaarden
Deze actie geldt in de periodes
1 april tot 26 juni 2011, en
3 september tot 30 oktober 2011.
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In deze periodes vallen de mei- en
de herfstvakantie. De korting van
€ 100 is van toepassing op het
huurtarief dat geldt in genoemde
perioden (zie www.boulede.eu).
Heen- en terugreis en levensonderhoud zijn voor eigen rekening.

Goed om te weten
Behalve in de schoolvakanties kan
in overleg met de eigenaren de
aankomst of het vertrek op een
andere dag dan zaterdag of zondag
plaatsvinden.
In de rolstoelaangepaste woning
La Bouchonnière met kwaliteits
label ‘Tourisme & Handicap’ is een
verrijdbare douchestoel aanwezig.
Als je voorzieningen nodig hebt die
niet aanwezig zijn in dit huis, zoals
een hoog-laagbed, kun je deze via
de eigenaren huren. De kostprijs is
voor rekening van de huurder.

Informatie en
reserveringen
Kijk op www.boulede.eu voor
informatie en de precieze prijzen.
Vergeet bij reservering niet de
aanbiedingscode LOTJE2011 te
vermelden!

•

Vliegen met een rolstoel of een hoog-laagbed op je
vakantieadres… Het is allemaal te regelen.

Hulp en middelen

Met een lichamelijk beperkt kind hoef je niet per se naar
een aangepast vakantieadres. Zowel in Nederland als in het
buitenland zijn er steeds meer mogelijkheden voor thuiszorg
of hulpmiddelen op een ‘gewone’ bestemming. Je hebt hiervoor wel altijd een zorgindicatie van het CIZ nodig.

In Nederland
Thuiszorg regel je via het
zorgkantoor in je eigen regio.
Bij een hoog-laagbed en
ander voorzieningen ligt het
ingewikkelder. Heb je zo’n
bed langer dan zes maanden,
dan wordt dat door de zorg
verzekeraar betaald en die
verzekeraar moet je dan ook
benaderen voor een bed op
je vakantiebestemming. Heb
je het ‘thuisbed’ korter dan
zes maanden en dus uit de
AWBZ, dan moet je het voor
je vakantie bij een thuis
zorgwinkel in de buurt van
je bestemming aanvragen.
Daarnaast is er bijvoor
beeld Vegro, dat door heel
Nederland hulpmiddelen
levert (www.vegro.info).
Geen tijd of geen zin om
hier zelf achteraan te gaan?
ComfortZorg organiseert
zorg, hulpmiddelen en

passende financiering op elk
vakantieadres in Nederland
tegen bemiddelingskosten
(www.comfortzorg.nl).

In het buitenland
Voor de financiering van
extra voorzieningen op
vakantie in het buitenland
heb je toestemming nodig
van je zorgverzekeraar. Je
moet die voorzieningen wel
zelf regelen. Begin hier tijdig
mee, want het is vaak niet
eenvoudig. Samenwerkende
Buitenlandse Zorgorganisa
ties bieden zorg en hulpmid
delen in een aantal landen,
zie www.zorgbuitenland.nl.
Meer informatie over
AWBZ-zorg in het buiten
land vind je op www.cvz.nl
(kijk onder ‘zorgpakket’,
dan ‘Zorg en buitenland’
(rechtsonder) en dan 'AWBZ
zorg in het buitenland').

De rolstoel vliegt gratis

Hoe werkt dat, vliegen met een kind dat in
een rolstoel zit? De rolstoel mag gratis mee
in de vrachtruimte, een elektrische rolstoel
onder bepaalde voorwaarden. Dat kan niet
bij echte last minutes, want je moet de vlucht
minimaal 48 uur van tevoren boeken, en
ook meteen melden dat je een rolstoel mee
neemt. Inchecken doe je een halfuur tot een
uur vroeger dan normaal. Je kind reist in
een gewone vliegtuigstoel, in uitzonderlijke
gevallen op een stretcher, tegen meerkosten.
Voor hulp bij inchecken, boarden, een ver
vangende rolstoel (ook in het vliegtuig),
kun je kijken op www.airportcaddy.nl. Deze
service is dus gratis. Ook op de plaats van
bestemming kan hulp geregeld worden.

Meer informatie op www.klm.com (kijk onder ‘Bereid uw
reis voor’) en www.transavia.com (kijk onder ‘Service’).

Picto-vakantieboek

Voor kinderen met een beperkt begrip
is vakantie vaak een verwarrende aan
gelegenheid. Ze zijn er dan ook bij gebaat
als je ze voorbereidt aan de hand van
een Pictogenda (€ 29,90). Achter in deze
agenda zitten 240 stickerpictogrammen in
12 categorieën, zoals vakantie, school, vrijetijdbestedingen, sporten, huishoudelijke
taken en meer. Per dag kun je zo ‘het programma’ weergeven. Er is ook een speciaal
vakantieboek (€ 23,80). Te bestellen op
www.pictogenda.nl.

Gizella Komondy

Korting & cadeau

tekst

Karen en Rolf geven Lotje&co-lezers een flinke
korting op een verblijf in Le Mayne de Boulède.
De korting geldt in het voor- en najaar.

Merel van Dorp beeld Karen Kommer-de Graaff, Sascha van Beveren (www.fototableau.nl), Didier Veysset (www.didierveysset.com), Roger Bronzwaer

Met Lotje&co naar
Le Mayne de Boulède

tekst

100g
€kortin
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