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VNZ-online loket, altijd in de buurt!
Maak jij al gebruik van ons online loket? Zo handig én
gebruiksvriendelijk! Kijk maar: www.youtube.com. Registreren
duurt maar enkele minuten. Nadien kan je vlot terugbetalingen
en uitkeringen consulteren, volmachten regelen,
gepersonaliseerde formulieren downloaden en afdrukken, je
globaal medisch dossier nazien, een Europese
Ziekteverzekeringskaart of klevers bestellen. Overtuigd? Meld je
vandaag nog aan en ontdek samen met duizenden andere leden
de voordelen van het VNZ-online loket!

Demodagen ComfoPlus
Heb je nood aan een rollator? Wil je mee op stap dankzij een
rolstoel of scooter? Of neem je graag deel aan een testrit met
aangepaste driewielfiets? Tijdens de demodagen mobiliteit bij
ComfoPlus kan je alles bespreken, zien en uitproberen. Ontdek
al onze mobiliteitsoplossingen (fietsen, scooters, rolstoelen en
rollators), interessante acties en tweedehandstoestellen. Wij
adviseren over tussenkomsten of terugbetalingen. De
demodagen gaan door op woensdag 5 mei én donderdag 6 mei,
telkens tussen 9 en 16u. Uiteraard houden we rekening met
corona en werken we tijdens deze demodagen op afspraak. Bel
of mail voor een afspraak naar 03 292 21 60 of
info@comfoplus.be.

Online infosessies over gezonde voeding en
etikettering
Weet je in de supermarkt ook soms niet meer wat nu wel gezond
is en wat niet? Heb je dan ook geen idee meer welk product te
kiezen? Tijdens deze infosessie krijg je eenvoudige tips die je
helpen een gezonde(re) keuze te maken. Per productgroep
(graanproducten, kazen, dranken, …) bekijken we samen
waarop we kunnen letten. De online infosessie wordt gegeven
door diëtiste Febe Totté en gaat door op verschillende dagen:
donderdag 6 mei, dinsdag 11 mei of dinsdag 18 mei, telkens van
19.30 tot 21u. Interesse? Mail dan je contactgegevens en je
datumkeuze naar info@gezondplus.net. Na inschrijving sturen
we de link door om gratis deel te nemen.

Zin in zomer!
Goed nieuws! Op het overlegcomité van vrijdag 23 april kreeg de
jeugdwerkzomer groen licht. Wij kijken dan ook uit naar een
Krunsj-zomer waarin we opnieuw die broodnodige ademruimte
voor kinderen en jongeren kunnen voorzien. Kies jij voor
avontuur in Bomal (ontdek onze nieuwe vakanties voor kinderen
van 7-9 jaar en 10-12 jaar), plezier op het strand in
Oostduinkerke, dierenkriebels op de boerderij of de manege of
voor magie in de Efteling? Of droom je weg van een avontuurlijke
kanotrekking in Zweden, de mooiste surfspots van Spanje of een
zonovergoten vakantie in Kroatië? Bemachtig snel een plekje
voor jouw favoriete vakantie via www.krunsj.be/vakanties. Schrijf
je tussen 1 en 16 mei in en je maakt kans op één van de 25
superleuke rugzakken. Twijfel je om in te schrijven vanwege
corona? Krunsj volgt de richtlijnen en reisadviezen van de
overheid nauwgezet op. Indien we de toepassing van de
maatregelen niet volledig kunnen waarborgen, annuleren we en
betalen we het inschrijvingsgeld volledig terug. Meer info op
www.krunsj.be/corona.

Tot de tanden verzekerd bij het VNZ
Voor alle orthodontische behandelingen die gestart zijn vanaf 1
januari 2021, geeft het VNZ een aanvullende tussenkomst
orthodontie tot 1.200 euro. De terugbetalingen gebeuren in
schijven van 150 euro: bij het aanbrengen van het apparaat, na
6, 12, 18, 24, 30 en 36 raadplegingen en tot slot bij de
beëindiging van de behandeling (op basis van een attest van de
orthodontist). Via TandPlus betalen we nog tot 1.000 euro extra
terug. Deze nieuwe tandverzekering heeft zijn start niet gemist
met al meer dan 3.500 aansluitingen. Voor sommige ingrepen als

kronen, parodontologie, stifttanden, tandbruggen,
tandimplantaten loopt de rekening immers enorm op. Met
TandPlus kan je hiervoor tussenkomsten tot 1.250 euro krijgen.
TandPlus kan je perfect combineren met onze aanvullende
tandvoordelen én met het MaxiPlan. Voor meer info:
www.vnz.be.

Sporten voor het goede doel
Vorige week liepen, fietsten en zwommen enkele VNZ-collega’s
als estafetteploeg voor G-sport Vlaanderen. Zweten voor het
goede doel dus! Op woensdag 2 juni gaan zeven collega’s 50 km
wandelen voor Kom op tegen Kanker. De wandeling start aan
ons gloednieuw kantoor in Brecht (Sint-Job-in-‘t-Goor) om via
een middagstop in kantoor Herentals te eindigen in het nieuwe
kantoor van Mol. Je kan deze tocht voor het goede doel
sponsoren door een gift over te maken op het 1000kmrekeningnummer BE14 7331 9999 9983 met als mededeling
onze teamcode ‘170221076 gift’. Vanaf 40 euro is jouw gift
fiscaal aftrekbaar. Alvast bedankt voor je steun!

Zittend vervoer naar een vaccinatiecentrum
De vaccinatiecampagne tegen COVID-19 is volop aan de gang.
De Vlaamse overheid voorziet een budget voor de lokale
besturen om het vervoer naar een vaccinatiecentrum te
financieren. De stad of gemeente waar je woont zal dit vervoer
(deels) bekostigen. Het is echter niet zo dat dit vervoer hierdoor
overal gratis is. Om de financiële drempels voor de
vaccinatiecampagne te helpen wegnemen voorziet het VNZ in
een tussenkomst voor het vaccinatievervoer. De tussenkomst
voor zittend vaccinatievervoer bedraagt 50 % van de rekening
met een maximum van 10 euro per (inentings)dag. Onder zittend
vervoer naar een vaccinatiecentrum wordt verstaan dat je
vervoerd wordt per taxi, via de mindermobielencentrale of via het
openbaar vervoer. Klik hier voor meer info.

