
Sorgente

Stopkaart sondevoeding en/of hulpmiddelen en pomp
Ja, ik ben gestopt met het gebruik van sondevoeding en/of hulpmiddelen 
en voedingspomp. Reden van stoppen:
 Behandeling is beëindigd

 Patiënt is overleden, d.d : ....................................................................................................

 Anders, te weten : ....................................................................................................

   ....................................................................................................

 Ik ben niet in het bezit van een voedingspomp
 Ik ben wel in het bezit van een voedingspomp
 De voedingspomp heb ik geretourneerd of ga ik binnen één week via
 het antwoordnummer retourneren naar Sorgente
 De voedingspomp kan worden opgehaald. Wilt u mij bellen voor een  
 afspraak?

Telefoonnummer  : ...............................................................................................................

Naam : ...............................................................................................................

Klantnummer : ...............................................................................................................

Postcode + huisnummer : ...............................................................................................................

U kunt de stopkaart gratis retour sturen aan :
Sorgente B.V.
Antwoordnummer 2656
3970 VJ HOUTEN

Stopkaart sondevoeding

Specialist in medische voeding



Sorgente

Onze klantenservice helpt u graag verder
Op www.sorgente.nl vindt u informatie en handige tips. Heeft u 
toch nog een vraag? Mail dan naar teamsondevoeding@sorgente.nl 
of bel ons op 030 – 634 62 69. Wij zijn bereikbaar op maandag 
t/m vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur.

Onze service voor u op een rij:
• Voor 17.00 uur online besteld? Dan heeft u uw medische 

voeding binnen 24 uur (tijdens werkdagen) in huis. Bestellingen 
na vrijdag 17.00 uur worden op dinsdag geleverd.

• Onze webwinkel is 24 uur per dag, 7 dagen per week 
bereikbaar.

• Voor persoonlijk contact, vragen en support staan onze 
deskundige medewerkers op werkdagen telefonisch voor u 
klaar.

• Kijk op de website voor praktische tips om uw dieet vol te 
houden.

• Komt uw voeding voor vergoeding in aanmerking?  Dan loopt de 
betaling via uw zorgverzekeraar en heeft u er verder geen 
omkijken naar.

U kunt gemakkelijk online bestellen
Via de webwinkel kunt u gemakkelijk zelf 24 uur per dag, 
7 dagen in de week online bestellen. Ga naar www.sorgente.nl en 
maak uw “Mijn Sorgente” account aan. U kunt via uw account, naast 
het plaatsen van bestellingen, eenvoudig:
• uw persoonlijke vergoedingen inzien;
• uw bestelhistorie bekijken;
• uw favoriete producten bijhouden;
• en uw persoonlijke gegevens beheren.

www.facebook.com/Sorgentebvwww.sorgente.nl

Sorgente B.V.   Postbus 281, 3990 GB Houten
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