Veranderen
van ziekenfonds
kan op 1-2-3!

Ontdek onze sterke
gezinsvoordelen

Stap 1
Stap 2

Wij maken een afspraak bij jou thuis
op een moment dat jou schikt.

Stap 3
Een ledenadviseur verstrekt alle inlichtingen
en regelt - indien je de overstap wil maken de praktische (beperkte!) formaliteiten.
Het volgende kwartaal ben je lid van het
Vlaams & Neutraal Ziekenfonds:
- zonder dat je zelf iets extra moet doen;
- zonder onderbreking van jouw wettelijke rechten;
- met behoud van alle voordelen zoals, o.m.
hospitalisatieverzekering, medische goedkeuring(en),
voorhuwelijkssparen, voorkeurregeling, Vlaamse
sociale bescherming,…
Kortom, je hebt geen rompslomp,
wij volgen alles voor je op.
Het is nooit te laat om te veranderen!
Waarop wacht je nog?

v.u. Jürgen Constandt, Hoogstratenplein 1, 2800 Mechelen. Bij politiebevel verboden op de openbare weg te gooien. VNZ19020

Je belt het gratis nummer 0800 179 75.

Maatschappelijke zetel:
Hoogstratenplein 1 | 2800 Mechelen
Tel 015 28 90 90 | info@vnz.be
facebook.com/vnziekenfonds
Het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds
heeft kantoren en postbussen in heel
Vlaanderen. Ook in jouw buurt.

www.vnz.be

www.vnz.be

Babyvoordelen

Gezinsvoordelen

Babyweegschaal en afkolfapparaat

Brillen, lenzen en oogpleisters

Deze stellen wij jonge moeders graag tot 3 maanden
gratis ter beschikking. Men dient wel een melksetje (o.m.
flesje) aan te kopen en 5 euro onderhoudskost te betalen.

Kampvergoeding voor jongeren t.e.m. 18 jaar

Tot 100 euro (€ 50 extra – voorschrift max. 6 maanden oud).

Een pasgeboren kind geeft de ouders recht op een premie
tot 300 euro (€ 150/aangesloten ouder).

Tot 120 euro
- Kampen en speelpleinen: € 5/dag;
- Lidgeld erkende jeugdbeweging: €30/jaar;
- Schooluitstappen of schoolreizen: € 30/uitstap.

Kraamhulp

Kinder- en jeugdvakanties met Krunsj

Geboortepremie

5 euro per uur (max. € 300 voor hulp binnen de 30 dagen vóór
en 90 dagen na de bevalling of het ontslag uit de kraamkliniek).
Dit geldt ook voor een kraamhotel en bevallingscoach
(doula) tot € 100/dag.

Luiers

Vanaf 5 jaar met kortingen tot 125 euro.

Lidgeld sportclub
Bij inschrijving in een erkende sport- of fitnessclub betalen
wij iedereen tot 30 euro terug, ongeacht de leeftijd.
(éénmaal per jaar, ook voor sportevenementen).

Voor de luierkosten van jouw jonge spruit betalen wij naast de geboortepremie - nog tot 300 euro per kind uit
(max. € 100/levensjaar tot de 3de verjaardag).

Orthodontie

Vaccinaties

Psycholoog

50 % voor alle vaccins waarvoor geen wettelijke
vergoeding wordt voorzien (max. € 50).

Standaard 450 euro (kan oplopen tot 750 euro).
Tot 100 euro voor jongeren.

Sportmedische keuring of hartscreening
Tot 30 euro.

(Erkenningsnummer verzekeringsonderneming 250/01
verzekeringstussenpersoon 2006)

Het MaxiPlan, de rem op je
medische kosten

Maxiplan

Ontdek meer voordelen op vnz.be of bel 015 28 90 90
VNZ, verrassend voordelig

Ontdek het rendabel spaarpotje
voor je kinderen

Terugbetaling
van 50 % van alle
wettelijke remgelden
tot 1.000 euro!
Tandzorgen tot 500 euro
Hoorapparaten tot 500 euro
Orthodontie tot 250 euro
Geboorteforfait tot 200 euro
Anticonceptie tot 25 euro
Gratis tot 6 jaar!

Voorhuwelijkssparen kan
vanaf 14 jaar
Minimaal 7,5 %
intrest per jaar!

Ontdek meer voordelen op vnz.be of bel 015 28 90 90
VNZ, verrassend voordelig

Dit overzicht heeft slechts een informatieve waarde. Voor een nauwkeurige beschrijving van de aanvullende en facultatieve rechten zijn alleen de statuten van het VNZ, de LNZ en VMOB rechtsgeldig.

