DREAM hoortoestellen zijn eenvoudig uit te
breiden met DEX-accessoires.
Zo worden (mobiel)bellen en TV-kijken
weer leuk!

Uw WIDEX dealer:

Wilt u op de hoogte blijven van onze producten?
Stuur deze strook volledig ingevuld op naar Veenhuis Medical Audio B.V.,
Postbus 108, 2800 AC Gouda.
Naam: ___________________________________________________________________
Adres: ___________________________________________________________________
Postcode: _________________ Woonplaats:_____________________________________
E-mail: ___________________________________________________________________
Telefoonnummer: ___________________________________________________________
Ik ontvang graag de nieuwsbrief:

o ja onee

www.widex.nl / volg ons op

www.facebook.com/widexinnederland

van adequaat naar optimaal

110 | 220 | 330 | 440

220 | 330 | 440

330 | 440

440
DREAM is de nieuwste, ongeëvenaarde hoortoestelfamilie van Widex. Deze serie
biedt mogelijkheden waar u tot voor kort alleen maar van kon dromen. DREAM kan
meer geluiden verwerken dan andere hoortoestellen en daarom klinken deze geluiden
rijker, ronder en hebben ze veel meer details.

Telefoneren

Buiten, kleine groep

Kantoor

Restaurant
Widex DREAM is leverbaar in vier technische klassen: 110, 220, 330 en 440.
DREAM 110 is het minst geavanceerde hoortoestel uit deze serie, DREAM 440 is het
topproduct.

DREAM 110 is opgenomen in de ZN-Hoortoestellendatabase en wordt bij een

Tweegesprek

In de auto

Grotere groep

Feest, vereniging

gecontracteerde audicien voor 75% vergoed door uw zorgverzekeraar. Houd hierbij wel
rekening met uw verplichte eigen risico! De overige DREAM-hoortoestellen zijn niet
opgenomen in het pakket van ZN.

Dat betekent echter niet dat u er geen vergoeding voor kunt krijgen! DREAM 110

Rustig buiten

Klein gezelschap

Op straat

Stadion

is door middel van een zogenaamde UPGRADE op te waarderen naar één van de
geavanceerdere hoortoestellen. U behoudt daarbij het recht op vergoeding van
DREAM 110 en betaalt het verschil bij.

Uiteraard kiest u in samenspraak met uw audicien het hoortoestel dat het beste bij
u past. Verkeert u veel in rustige situaties, dan is een eenvoudig hoortoestel wellicht

TV kijken

Winkel

Openbare gebouwen

voldoende. Begeeft u zich echter in uitdagende luistersituaties, dan is een meer
geavanceerd hoortoestel eerder noodzaak dan luxe.

Keuzevrijheid voor U! Met Widex DREAM is het mogelijk.

Bioscoop, theater

Hoortoestellen en UPGRADES zijn altijd vrijblijvend,
zonder koopverplichting, uit te proberen.

