Verwenbon 2:
Gratis aperitief !

Goed voor één aperitief (pilsbier, wijn, frisdrank)
per ouder op vertoon van deze originele bon aan de bar
van Dennenheuvel of Hoge Duin.

Baby- &
gezinsfolder

Verwenbon 1:
50 % korting op de
kamerprijs.

2022

Kersverse ouders
genieten 50 %
op de kamerprijs.

Hoe reserveren?

Boek rechtstreeks via ons vakantiedomein (telefonisch of
via mail) en verwijs naar de actie ‘kersverse ouders’ bij je
reservering.

Verwenbon 3:
Geboortegeschenk !

Actie 1 keer geldig tot 1 jaar na de geboorte of adoptie van je kindje. Overhandig
de originele bon alsook een ziekenfondsklevertje van je kindje aan ons onthaal.
Verwenbon 2 en 3 enkel geldig in combinatie met een overnachting. Niet
cumuleerbaar met de ledenkorting en promoties. Geldig in vakantiedomeinen
Dennenheuvel te Durbuy (Bomal-sur-Ourthe) en Hoge Duin te Oostduinkerke.
(*) Indien in regel met de ziekenfondsbijdrage.

Goed voor een geboortegeschenkje per geboorte
(of adoptie) op vertoon van deze originele bon aan het
onthaal van Dennenheuvel of Hoge Duin.

www.hogeduin.be

www.dennenheuvel.be

www.nzvakanties.be

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

www.vnz.be

www.vnz.be

Geboortevoordelen

Gezinsvoordelen
■
■

Je aansluiting bij het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds
levert heel wat voordelen op. Ons pakket is verrassend
voordelig, de bijdrage verbluffend democratisch, onze
dienstverlening spontaan vriendelijk.
Het spreekt voor zich dat wij de door de wet opgelegde
ziekte- en invaliditeitsverzekering aanbieden.
Maar wij doen meer: ons ziekenfondspakket is uiterst
compleet, eigentijds en bovendien leggen we jonge
ouders graag eens extra in de watten. Mits aansluiting
van de ouder bij het MaxiPlan wordt je jonge spruit tot
de 6de verjaardag gratis verzekerd voor remgelden en
sommige medische kosten.

■

■

■

■
■

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

■
■
■

■

Kraamhulp
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
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).

■

Rooming-in
Tot 150 euro aan een gehospitaliseerd lid die
een begeleider nodig heeft in het ziekenhuis (€ 10 per
overnachting).

■

Thuisoppas zieke kinderen
Voor ouders die onmogelijk thuis kunnen blijven om
op een ziek kind te passen, wordt tot 4 opeenvolgende
dagen per kind gratis thuisoppas voorzien.
Bel 0800 62 009 (max. 9 uur per dag, 8 dagen per kalenderjaar
en tot 12 jaar).

www.vnz.be

■

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

■

Vaccinaties
50 % voor de meeste vaccins waarvoor geen wettelijke
vergoeding wordt voorzien (max. € 50).

■

Vakantiedomeinen
Met ‘Dennenheuvel’ en ‘Hoge Duin’ beschikken we over
een gevarieerd aanbod vakantiedomeinen zowel in de
Ardennen als aan de Vlaamse kust. Kersverse ouders, die
lid zijn van het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds, genieten
50 % korting op de kamerprijs.

■
■

Alle vermelde maxima in deze folder gelden per persoon, zijn cumulatief en zonder
gezinsplafond! 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.

Met de HospiPlusverzekeringen
speel je op zeker
v.u.: Jürgen Constandt, Hoogstratenplein 1, 2800 Mechelen - VNZ21022

Gefeliciteerd
met jouw baby !

Brillen, lenzen en oogpleisters tot 100 euro.
Gezinsvakanties en kortingen via NZ Vakanties.
Kampvergoeding voor jongeren t.e.m. 18 jaar: 120 euro.
Kinder- en jeugdvakanties met Krunsj vanaf 5 jaar
tijdens bijna alle schoolvakanties met kortingen
tot 125 euro.
Lasertherapie voor de ogen tot 300 euro.
Lidgeld sportclub: 30 euro, ook voor een cursus
watergewenning of kleuterzwemmen.
Oordoppen op maat tot 50 euro.
Orthodontie tot 1.200 euro.
Psycholoog tot 100 euro voor iedereen.
Sportmedische keuring of hartscreening: tot 50 euro.
En er valt nog heel wat meer te rapen!

6 formules:
Kostendekkend (basis)
HospiPlan & AmbuPlan
Kostendekkend (comfort)
HospiPlus & AmbuPlus
Naast jouw groepsverzekering
HospiContinu
Vaste vergoeding
HospiForfait
Tandenverzekering
TandPlus
Medische kosten
MaxiPlan

Het VNZ, met ondernemingsnummer BE0411.735.801, en ingeschreven in het register van de verzekeringstussenpersonen
onder het nummer 2006, treedt op als verzekeringstussenpersoon voor de VMOB HospiPlus, met ondernemingsnummer
BE0471.458.404, en door de CDZ erkend als verzekeringsmaatschappij onder het nummer 250/01 om de tak 2 ‘ziekte’
te beoefenen. De infofiches van de HospiPlus-verzekeringen, evenals de algemene voorwaarden, zijn terug te vinden op
www.hospiplus.be. Het Belgisch recht is van toepassing op de verzekeringsovereenkomst. De verzekeringsovereenkomst
geldt levenslang. Eventuele klachten omtrent de verzekeringsovereenkomst, of de uitvoering ervan, kunnen gericht worden
aan klachten@hospiplus.be, of aan de Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman.as, info@ombudsman.as, de
Meeûssquare 35 te 1000 Brussel).

