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Welkom op ons online loket
Het VNZ is dagelijks bereikbaar via telefoon of in één van onze 43
kantoren die in de voormiddag vrije raadpleging hebben en in de
namiddag tussen 14 en 17 uur op afspraak werken. Er is evenwel
een 44ste kantoor dat 24 op 24 open is, ons online loket. Heb je
dit nog niet ontdekt en wil je klevers of een Europese
Ziekteverzekeringskaart online bestellen? Formulieren afdrukken
of opladen? Terugbetalingen of uitkeringen nakijken? Surf
naar www.vnz.be en ontdek er alle handige toepassingen van ons
online loket. De aanmeldprocedure werkt heel vlot. Na enkele
minuten kan je al aan de slag. Succes!

Kortingen bij NZ Vakanties
Heb jij al gedacht aan je Valentijn? Tijdens het weekend van 11
tot 13 februari zetten we de liefde in de kijker! Kijk snel
op www.dennenheuvel.be voor een verblijf in de Ardennen
en www.hogeduin.be om uit te waaien aan de Vlaamse kust! Onze
leden genieten voortaan van een korting van 30 % op de
kamerprijs. Op zoek naar een leuke activiteit? Koop nu je
museumPASS met korting en krijg in meer dan 180 musea
toegang met één kaart. Onze partner biedt de eerste 100
aanvragers een museumpas aan voor 54 i.p.v. 59 euro. Vraag uw
kortingscode via info@nzvakanties.be of via ons gratis
vakantienummer 0800 95 180.

Te koud om buiten te joggen
Je conditie op peil houden door van thuis uit te trainen kan perfect.
De Tunturi Cardio Fit T10 loopband is ideaal voor beginnende
lopers. Er is ook een armsteun die eventueel wat ondersteuning
biedt tijdens het lopen. Handig is ook dat deze loopband onder
een bed kan worden opgeborgen. ComfoPlus biedt deze loopband
tegen korting aan voor 395 i.p.v. 452 euro. Deze actie loopt tot en
met 21 februari. Meer info vind je op www.comfoplus.be.

Wordt je dochter of zoon ook animator?
Is je kind enthousiast om andere kinderen en jongeren de tijd van
hun leven te bezorgen? Tijdens onze cursus animator die
doorgaat in de paasvakantie leren we via actieve sessies alle
kneepjes van het vak! Ook wie al een animator-attest of relevante
ervaring heeft, kan mee op Krunsj-vakantie: stuur een mailtje
naar vorming@krunsj.be of stuur een berichtje naar de Facebookof Instagrampagina van Krunsj en we nemen zo snel mogelijk
contact met je op. Lees er hier alles over! Ben je gewoon op zoek
naar een fijne zomervakantie voor zoon- of dochterlief? Bekijk hier
ons volledige vakantie-aanbod!

VNZ gaat naar de beurs
De beurswereld herleeft binnenkort in de lente. Tenminste de
dagbeurzen waar het VNZ met een stand aanwezig is. Zo is er
van vrijdag 4 maart t.e.m. zondag 6 maart het Vakantiesalon in
Antwerp Expo. Een week later al gaat in Flanders Expo in Gent de
babybeurs door waar het VNZ hoofdsponsor is. Voor beide
beurzen beschikken wij over aan aantal vrijkaarten. Wil je graag
kans maken om een duoticket te winnen? Stuur dan een bericht
naar marketing@vnz.be met vermelding van de juiste beurs. Wil je
ons als tevreden lid nog een tip bezorgen van iemand die we met
jouw groeten mogen contacteren? Dat kan ook via bijgevoegd
document ingevuld te bezorgen op hetzelfde mailadres. Je krijgt
dan een waardebon voor de cinema, Fnac of Zalando.

Symposium over de toekomst van het Vlaams
gezondheidsbeleid
Op zaterdag 12 maart organiseert het Aktiekomitee Vlaamse
Sociale Zekerheid een symposium over de toekomst van het
Vlaams gezondheidsbeleid. Guy Tegenbos zal het geheel
modereren. Sprekers zijn Karine Moykens (secretaris-generaal
Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin), dr. Erika
Vander Meersch (huisarts Brussel en voorzitter Doktersgild Van
Helmont), prof. dr. Geert Jennes (Vives Centrum Regionale
Economie) en Jürgen Constandt (voorzitter AK-VSZ). Het
symposium zal doorgaan onder de op dat moment geldende
coronamaatregelen. Meer info op www.akvsz.org.

