
Deze opdrachtbon invullen en 
meegeven aan uw werknemer. 

Gegevens Contactpersoon:

Bedrijfsnaam:

Medewerkergegevens:

Contactpersoon:

E-mailadres: 

Telefoonnummer:

Naam:

Voornaam: 

Persnr./Afd.:

Geboortedatum:

Woonplaats: 

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Datum:

Postcode & adres:

Inkoopnummer: 
(indien beschikbaar)

1

1

2

2

3

3

4
U vult de opdrachtbon 
compleet in

U controleert alle 
gegevens op de 
opdrachtbon

U mailt de 
opdrachtbon naar
veiligheidzakelijk@livit.nl

U neemt de ingevulde opdrachtbon en, indien 
van toepassing, uw oude en nieuwe veilig-
heidsschoenen mee naar uw afspraak bij Livit

Uw medewerker maakt 
een afspraak met Livit

U stuurt de 
opdrachtbon naar 
de werknemer

U belt Livit op  
088 - 245 2000 voor het 
maken van een afspraak

Werkgever:

Werknemer:

mailto:veiligheidzakelijk%40livit.nl?subject=


livit.nl

Normering: Bijzonderheden:Merk:

Opmerkingen:

Emma

Atlas

HKS

Elten

BATA

Lowa

HAIX

Grisport

Diverse Merken*
Informeer voor het juiste merk 

cgelderen@livit.nl

Voorzien van individueel aangemeten steunzolen

Geheel orthopedische veiligheidsschoenen (OSA)

Aangepaste orthopedische veiligheidsschoenen (OSB)

S1

S1P

S2

S3

Aantal:

1 paar schoenen

2 paar schoenen

1 paar steunzolen

2 paar steunzolen

Neem de ingevulde opdrachtbon mee naar uw afspraak bij Livit.
Op alle Livit producten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, 
kijk hiervoor op Livit.nl

Maat:

Voor aanvullende informatie: Z.O.Z.

Confectie veiligheidsschoen aanmeten door Livit*

Steunzolen*

Geheel Orthopedische Veiligheidsschoen*

Vul de schoen gegevens in:

Vul de normering in:

Livit product:

*In de bijlage meer informatie over merken 
en mogelijkheden tot aanpassing.

*In de bijlage meer info over merken en mogelijkheden

*In de bijlage meer info over merken en mogelijkheden
*Opdracht voor steunzool is opdracht tot leveren

Normering:

S1 S1P S2 S3

Modelgegevens schoen:

Indien u de schoen zelf mee brengt naar de afspraak, modelgegevens en merk invullen.

mailto:cgelderen%40livit.nl?subject=
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Aanvullende informatie
Bijlage werkgever

Onze merken en mogelijkheden

Aanmeten confectie veiligheidsschoenen
Het aanmeten en afleveren van confectie veiligheidsschoenen wordt gedaan door uw PBM-leverancier. Uw PBM-

leverancier heeft pasmodellen in huis en kan uw werknemer helpen bij het maken van een goede keuze. Na levering 

van de nieuwe schoenen komt uw medewerker naar Livit voor het maken van de gewenste aanpassingen.

Livit kan, indien gewenst, het aanmeten van Emma, Atlas en Bata veiligheidsschoenen verzorgen met behulp van 

een digitale catalogus, er kan niet worden gepast in onze paskamer. Voor andere merken dient uw werknemer altijd 

eerst een schoen te bestellen bij uw PBM-leverancier, alvorens een afspraak bij Livit te maken.

Volledig op maat gemaakte veiligheidsschoen
Ook voor de meest complexe maatwerkoplossingen zijn gecertificeerde oplossingen mogelijk. Livit levert 

gecertificeerde, op maat gemaakte veiligheidsschoenen. Uw werknemer maakt hiervoor een afspraak bij een Livit 

vestiging in de buurt en onze orthopedisch schoenadviseur brengt samen met uw werknemer de klachten en 

behoeften in kaart en maakt op basis daarvan een orthopedische veiligheidsschoen op maat. Uw werknemer komt 

mogelijk in aanmerking voor een vergoeding via het UWV. Wij kunnen u helpen met informatie over de route van 

de aanvraag naar het UWV.

Steunzolen
Informeer vooraf bij de aanschaf van een confectie veiligheidsschoen of dit model geschikt is voor 

een veiligheidsteunzool bij uw PBM leverancier.

Contact
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met onze Manager Business to Business Carolien van Gelderen op

06 - 53 364 373 of per mail cgelderen@livit.nl. Zij kan u helpen met uw aanvraag en weet alles over onze

orthopedische oplossingen voor veiligheidsschoenen en onze werkwijze.

1 2 3 4
Vul de opdrachtbon 
compleet in

Mail de ingevulde 
opdrachtbon naar 
veiligheidzakelijk@livit.nl

Werknemer maakt een 
afspraak met Livit

Stuur de opdrachtbon 
naar de werknemer

Werkgever:

mailto:cgelderen%40livit.nl?subject=
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Aanvullende informatie
Bijlage werknemer

1 2 3
Controleer alle 
gegevens op de 
opdrachtbon

Neem de ingevulde opdrachtbon en, indien 
van toepassing, uw oude en nieuwe veilig-
heidsschoenen mee naar uw afspraak bij Livit

Bel Livit op  
088 - 245 2000 voor het 
maken van een afspraak

Werknemer:

Werknemer
Via uw werkgever komt u in aanmerking voor individueel aangemeten steunzolen, een aanpassing aan

veiligheidsschoenen, of (semi-)orthopedische veiligheidsschoenen. Livit Orthopedie zorgt voor de orthopedische 

voorziening die het beste bij u past, zodat u weer veilig kunt werken.

 1)  Controleer gegevens 

Controleer alle gegevens op de opdrachtbon en let  

vooral op of het opdrachtnummer is vermeld.

 2)  Maak een afspraak 

Bel Livit op 088 - 245 2000 voor het maken van een afspraak op een locatie bij u in de buurt.

 3)  Neem opdrachtbon mee  

Neem de opdrachtbon en, indien van toepassing, uw oude en nieuwe veiligheidsschoenen mee 

naar uw afspraak.

Contact 
Heeft u nog vragen? U kunt ons bereiken via telefoonnummer: +31 (0)88 245 2000 of mail naar 

veiligheidzakelijk@livit.nl. 

livit.nl
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