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Contacten onderhouden in deze tijd?
Doe mee met digitaal vaardig!

Wat is digitaal vaardig?
Digitaal vaardig is een project vanuit Welzijn Lansingerland. Met behulp van dit project
kunt u mee blijven doen aan de maatschappelijke ontwikkelingen. Allereerst ontvangt u
een iPad inclusief het lesprogramma Welkom Online. Deze drie maanden kunt u een
toegewezen vrijwilliger benaderen met vragen over uw iPad.
Wat zijn de voordelen voor u?
Buiten het feit dat u meedoet aan de maatschappelijke ontwikkelingen, zijn er meerdere
voordelen voor u. Zo weet u na een tijdje hoe u het nieuws kunt lezen, kunt videobellen,
foto's kunt bekijken en berichten kunt versturen. Vanwege coronatijd heeft u momenteel
minder sociale contacten dan voorheen, maar via de iPad kunt u herinneringen ophalen
door foto's te bekijken en kunt u uw dierbaren weer zien door video te bellen.
Wat zijn de kosten?
De eerste drie maanden leent u een Apple iPad 32GB inclusief iPad hoes,
thuiskopieheffing en installatie. Let op: u dient zelf te zorgen voor een wifi voorziening
en e-mailadres. De proefperiode kost € 37,50 per maand.
Na de proefperiode neemt Welzijn Lansingerland contact met u op en maakt u een keuze:
U neemt de iPad over en betaalt nog negen maanden € 37,50 per maand.
U levert de iPad in bij Welzijn Lansingerland. Er worden geen verdere kosten in
rekening gebracht.
Hoe meldt u zich aan?
Neem telefonisch contact op met Welzijn Lansingerland om u aan te melden.
U krijgt een gebruikersovereenkomst thuisgestuurd en stuurt die ondertekend terug.
Een vrijwilliger brengt de iPad bij u thuis en laat u het ontvangstbewijs tekenen.
De vrijwilliger stelt de wifi op de iPad in en leert u de eerste beginselen van de iPad.
U kunt de vrijwilliger daarna nog drie maanden benaderen met vragen over de iPad.
Na drie maanden neemt Welzijn Lansingerland contact met u op om te vragen of u de
iPad wilt behouden.

