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Krunsj-activiteiten bij jou thuis tijdens de
krokusvakantie!
De vakanties van onze jeugddienst Krunsj kunnen deze
krokusvakantie helaas niet doorgaan omwille van corona. Onze
animatoren gingen meteen aan de slag om superleuke
alternatieven uit te werken voor kinderen van 5 tot 12 jaar! Zo
kunnen we er vanuit 'ons kot' toch samen een Krunsjtastische
krokus van maken! Via deze link kan je volledig gratis inschrijven.
Je ontvangt dan tijdens de krokusvakantie instructiefilmpjes
waarin we samen leren koken, knutselen en zelfs aan yoga doen.
Kijk jij ook zo uit naar wat Krunsj-plezier tijdens de
krokusvakantie? Vul dan snel het formulier in, want de plaatsen
zijn beperkt! Inschrijven kan tot en met vrijdag 5 februari tot
zolang er vrije plekjes zijn! Meer info op www.krunsj.be.

Corona sneltests: vraag advies aan je huisarts!
De meest betrouwbare test is de ‘PCR-test’, die genetisch
materiaal van het virus detecteert. Je moet wachten op het
geanalyseerde resultaat van het labo. Maar er is ook een
toenemend aanbod van sneltests. Deze moeten niet in een labo
geanalyseerd worden. Ze worden meteen uitgevoerd met resultaat
binnen de vijftien minuten. Voor wie zijn sneltesten geschikt? De
officiële testprocedure vind je op Sciensano, klik hier voor alle info.
Elk gebruik van sneltest buiten deze officiële teststrategie wordt
afgeraden. Een sneltest kan ook nooit dienen om geen
quarantaine te hoeven doen wanneer er een verhoogd risico is om
besmet te zijn.

Uitbreiding geboorteverlof sedert 1 januari
Goed nieuws voor toekomstige vaders en meeouders! Sedert 1
januari is het geboorteverlof voor loontrekkenden uitgebreid van
10 naar 15 dagen voor kindjes die geboren zijn vanaf 1 januari
2021. De eerste drie dagen blijven ten laste van de werkgever en
de overige dagen worden vergoed door het ziekenfonds aan 82 %
van het begrensd brutoloon. De dagen geboorteverlof moeten
opgenomen worden in de periode van maximum vier maanden te
tellen vanaf de geboortedatum. Het VNZ kan betalen van zodra
alle gewenste dagen opgenomen zijn en er voldaan werd aan alle
voorwaarden. Klik hier voor meer info.

Geniet van VNZ-kortingen op dichtbij-vakanties
Meer dan ooit hebben we nood aan leuke vooruitzichten! De
coronamaatregelen blijven voorlopig onveranderd, maar in onze
vakantiedomeinen in Oostduinkerke of Durbuy kan je met Valentijn
komen genieten van een romantisch weekendje met z’n twee, met
bediening op de kamer. Even het huis uit met of zonder kinderen
tijdens de krokusvakantie? Als VNZ-lid krijg je maar liefst 25 %
korting op de kamerprijs. Gebruik hiervoor je promotiecode
‘LEDEN’ bij een online reservering via www.nzvakanties.be. Huurt
je bubbel liever een vakantiehuis bij onze partner Belvilla? Geniet
van 5 % ledenkorting met promotiecode: NZ-52015 via
www.belvilla.be. Meer vakantiedromen? Bestel onze gloednieuwe
vakantiegids via info@nzvakanties.be.

Nieuwe richtlijnen Mutas na nieuw reisverbod
Sedert 27 januari tot en met 1 maart is er door de regering
opnieuw een verbod op niet-essentiële verplaatsingen ingevoerd.
Bijgevolg biedt Mutas geen dekking meer voor wie zich verplaatst
naar het buitenland voor recreatief-toeristische doeleinden. Wie
zich vanuit België verplaatst, moet in het bezit zijn van een
verklaring op eer én een geloofwaardig bewijs dat het om een
essentiële verplaatsing gaat. Het ‘Passagier Lokalisatie Formulier’
(PLF) moet ingevuld worden en dit ten vroegste 48 uur voor de
terugkeer naar ons land. Wanneer je je effectief om een geldige
reden verplaatst, zal Mutas de tussenkomst kunnen garanderen
volgens de statuten. Wanneer leden bij terugkeer kosten uit het
buitenland indienen, moet altijd een kopie van deze bewijsstukken
toegevoegd worden aan het dossier. Meer informatie over
essentiële reizen, coronatesten en quarantaineregels vind je hier
terug.

Coronakortingen bij ComfoPlus
Meer en meer worden chirurgische mondneusmaskers
aanbevolen. ComfoPlus biedt gecertificeerde drielagige
mondneusmaskers type II aan met een elastisch bandje achter de
oren. Deze wegwerpmodellen zijn verpakt in doosjes van 50 stuks.
Geniet nu van 15 euro korting. De totale prijs voor 50 stuks
bedraagt zo nog 20 euro. Verder verkoopt ComfoPlus ook een
zuurstofsaturatiemeter. Deze vingertipsaturatiemeter is een handig
en compact toestel om de zuurstofsaturatiewaarden in je bloed te
meten. Het toestel werkt op batterijen. Bestellen kan via
ComfoPlus: 03 2922160 of info@comfoplus.be.

VNZ-steun voor G-sport-Vlaanderen
Het VNZ supportert voor G-sport-Vlaanderen! In het kader van
‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’ gaat er voor elke
nieuwe aansluiting één euro naar de G-Sport. Dankzij dit
engagement maken we samen met G-sport Vlaanderen mee de
dromen van duizenden G-sporters in Vlaanderen waar. Na een
bewogen coronajaar konden we begin 2021 toch 5.608 euro
overmaken aan G-sport-Vlaanderen. We hopen dat ook dit jaar te
evenaren en rekenen daarvoor opnieuw op de steun van onze
leden. Ken je nog mensen die willen aansluiten bij het VNZ?
Bezorg ons je tips en we contacteren ze graag op een
coronaveilige manier. Als blijk van dank geven we dan een bon
van 10 euro voor Fnac, Vandenborre of Zalando. Contacteer ons
hierover via marketing@vnz.be.

