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Zie je een apparaat dat je goed zou kunnen 
gebruiken? Maar weet je niet zeker of het bij  
je past? Of vind je het te duur om zomaar iets 
aan te schaffen? Dan is de uitleenservice van 
het Pluryn Living Lab iets voor jou. Daar kun  
je gratis apparaten en gadgets lenen en uit
proberen. Na een maand kun je beslissen of 
je er echt iets mee kunt en wilt. Twijfels?  
Niet nodig! Neem gewoon contact met ons 
op. Lees er meer over in deze folder. 

Wat kun je allemaal lenen?
Je hebt de keuze uit meerdere apparaten en gadgets. 
Hieronder vind je een paar voorbeelden. 

GoOV app met smartphone
Vind je het moeilijk om met de bus of trein te reizen? 
De GoOV app helpt je op weg. Deze app vertelt je stap 
voor stap wat je moet doen. De app weet ook precies 
waar je bent. Heb je meer hulp nodig? Dan kun je een 
speciaal callcenter bellen.

Een tablet of een smartphone
Er bestaan veel nuttige apps voor tablets en smart
phones. Denk aan apps voor gezonder leven, zelf
standig reizen, spelletjes, foto’s en films maken. 
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Jawbone
Denk je dat je slecht slaapt? Wil je weten of je vol
doende beweegt? En of je gezond eet? Dan is de  
Jawbone een goed hulpmiddel om dit te onderzoeken. 
Je draagt de Jawbone om je pols. Deze polsband 
meet je bewegingen en slaap. Dit kun je zien met 
een app op een smartphone of tablet.

Track & Trace apparaten
Heb je moeite om de weg te vinden? Verdwaal je 
regel matig? Dan is zo’n apparaat iets voor jou. Als je 
het bij je hebt, weten anderen precies waar je bent. 
Met een rode knop kun je altijd hulp inroepen.

Wat zijn de voorwaarden?
Alle cliënten kunnen de uitleenservice gebruiken. 
Je moet wel een doel hebben als je een apparaat uit 
wilt proberen. Na een maand breng je het geleende 
terug. We schrijven dan op wat je ervan vond. 

Hoe kom ik eraan? 
Doe het zelf
Op www.plurynplein.nl vind je de uitleenservice 
onder de knoppen ‘Pluryn’ en ‘Living Lab’. Daar 
vind je meer informatie over de apparaten. Als je 
iets wilt lenen, dan kun je jouw keuze in het  
‘winkelmandje’ plaatsen. 

Via je begeleider
Je begeleider kan je natuurlijk ook helpen. Die 
vindt meer informatie op Intranet, via BestelPlein.

Waar is de Living Lab Uitleenservice?
De uitleenservice zit in het Living Lab. In het hoofd
gebouw van Pluryn, Industrieweg 50, Nijmegen.  
Informeer naar de mogelijkheden. Of maak een 
afspraak per email: Livinglab@pluryn.nl. 

Samengevat

Kun je een apparaat misschien goed gebruiken? 
Maar twijfel je nog? 
Of vind je het te duur? 
Leen het dan gratis bij Living Lab van Pluryn. 
Probeer apparaten en gadgets gewoon uit. 
Je hebt daarvoor een maand de tijd.

Hier vind je een paar voorbeelden:
• Makkelijk reizen in bus of trein met GoOV app
•  tablet of smartphone met leuke en nuttige 

apps
• Meet je slaap en gezondheid met Jawbone
• Nooit verdwalen met Track & Trace apparaten

Twijfels zijn niet nodig.
Neem gewoon contact op met  
Livinglab@pluryn.nl.www.pluryn.nl


