
 

 

KPN is niet verantwoordelijk voor de werking van uw zorgalarmering. De leverancier van uw zorgalarmering is te allen tijde verantwoordelijk voor 

de continuïteit en een optimaal functioneren van uw zorgalarmering. Kijk voor alle (actie)voorwaarden op kpn.com/zorginstellingen. Wilt u geen 

actiepost meer van KPN ontvangen? Registreer u dan bij www.postfiler.nl. 

 

 

Aan de bewoner(s) van 

Liv Inn  

Vaartweg  

1217SV - Hilversum 

 

Zorgeloos bellen, tv-kijken en internetten via het betrouwbare netwerk van KPN. 

 

Hilversum, 3 januari 2022 

Geachte bewoner(s) van Liv Inn, 

 

Wilt u zorgeloos bellen, tv-kijken en internetten voor een lage prijs? KPN heeft een speciaal aanbod ontwikkeld 

voor bewoners van zorginstellingen. Wij bieden dit pakket aan met een speciale korting zolang uw abonnement 

loopt. U betaalt slechts € 38,50 per maand. U krijgt hiervoor: 

 

• Onbeperkt bellen zonder extra kosten 

• Televisie kijken met Programma Gemist en Live Pauzeren 

• Stabiel internet in het hele huis 

• Dag en nacht de beste service 

 

Je kunt bij Interactieve TV van KPN nog veel meer zenders kijken dan die uit je basispakket. Kijk naar de nieuwste 

films en series of volg live sport. Elk aanvullende zenderpakket is maandelijks opzegbaar. Wel zo fijn als je van 

zenderpakket wil wisselen. 

 

Informatiedag bij Liv Inn 

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen hebt over het speciale aanbod voor bewoners van zorginstellingen. 

Daarom organiseren we een informatiedag. We zijn aanwezig om u te informeren, vragen te beantwoorden of 

u te helpen met het kiezen van een passend abonnement. 

 

Datum: 12 & 19 januari 2022 

Tijd: start 13:00 –  eind 16:00  

Waar: T Hart van Liv Inn.  

 

Gebruikmaken van het aanbod 

Vul dan het aanmeldkaart in en lever deze tijdens de inloopdag bij ons in of deponeer deze in de KPN 

brievenbus in de centrale hal, tussen woensdag 12 januari en woensdag 19 januari. Heeft u andere vragen, dan 

staan onze collega’s van de klantenservice u graag bij via het telefoonnummer: 0800-0776. Ook als u al klant 

bent bij KPN maar nog geen gebruikmaakt van de speciale korting, staan wij voor u klaar.  

 

Graag tot binnenkort. 

 

Met vriendelijke groet, 

 
Jörg Kramer 

Directeur Klantenservice  


