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Polis 2018

Fijn dat u dit jaar bij VGZ verzekerd bent. Ook volgend jaar zit u goed bij ons. Bij deze brief
ontvangt u uw nieuwe polis. Hierop ziet u wat uw premie en eigen risico voor 2018 zijn.

Uw zorgverzekering in 2018
In de bijlage ziet u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen voor 2018. Alle wijzigingen
in de basisverzekering en onze aanvullende verzekeringen vindt u op
www.vgz.nl/wijzigingen2018.

Zorg nodig?
Voor huisartsenzorg en spoedzorg kunt u overal terecht. Ook voor andere zorg bepaalt u
altijd zelf naar welke zorgaanbieder u gaat. Maar wat u vergoed krijgt, hangt af van uw
verzekering. En de zorgaanbieder die u kiest. Meer hierover leest u in het
wijzigingsoverzicht.

Uw polis aanpassen?
Geef uw wijziging dan uiterlijk 31 december 2017 aan ons door. Dat gaat makkelijk in
Mijn VGZ, via www.mijnvgz.nl. U logt in met uw DigiD-gebruikersnaam en wachtwoord.
Hebt u nog geen DigiD? Vraag deze aan via www.digid.nl.

behandeld door datum
Klantadministratie 20 maart 2017
telefoon
0900 - 07 50
betreft kenmerk klantnummer

AB0012\012 123456789

VGZ Zorgverzekeraar NV l  statutair gevestigd te Arnhem
KvK 09156723 l  Postbus 25210 l  5600 RS  Eindhoven l  www.vgz.nl

VGZ Zorgverzekeraar NV is onderdeel van Coöperatie VGZ UA

Beste meneer Jansen ,

De heer A.B. Jansen
Notaweg 1
1234 AB  NIJMEGEN
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We are delighted that you are insured with VGZ this year. You will have good cover with us next 
year too. Please find attached your new policy. This sets out your premium and excess for 2018.

Your healthcare insurance in 2018
Please find attached a list of the key changes for 2018. All changes to the basic insurance and 
our supplementary insurance policies are listed on www.vgz.nl/wijzigingen2018.

Need healthcare services?
You can use any provider for general medical and emergency care. We always let you choose 
your healthcare provider - also for other types of healthcare. However, the reimbursement you 
receive depends on your insurance. And on the healthcare provider of your choice. For more 
information, please see the change overview.

Change your policy?
Let us know of any changes by 31 December 2017 at the latest. This is easy to do in Mijn VGZ, via 
the website www.mijnvgz.nl. Log in with your DigiD user name and password. No DigiD yet? 
Request your DigiD via www.digid.nl.

processed by date
Customer accounts 20 maart 2017
telephone
0900 - 07 50
re: reference customer number

AB0012\012 123456789

VGZ Zorgverzekeraar NV l  statutair gevestigd te Arnhem
KvK 09156723 l  Postbus 25210 l  5600 RS  Eindhoven l  www.vgz.nl

VGZ Zorgverzekeraar NV is onderdeel van Coöperatie VGZ UA

Dear Dr. Jansen ,

De heer A.B. Jansen
Notaweg 1
1234 AB  NIJMEGEN



Jeroen van der Loo
Directeur Klantadministratie

Met vriendelijke groet,
Zorgverzekeraar VGZ

Kunnen wij nog iets voor u doen?
Wij helpen u graag. Bel onze klantenservice op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur of op
zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur. Ons telefoonnummer vindt u bovenaan deze brief. Hebt u
liever op een ander manier contact met ons? Kijk op www.vgz.nl/contact.

Bijlagen: polis en wijzigingsoverzicht

kenmerk klantnummer
AB0012\012 123456789

Jeroen van der Loo
Customer Accounts Director

Kind regards,
VGZ Healthcare Insurers

Can we do anything else for you?
We will be happy to help. You can call our customer service on working days between 8.00 a.m. 
and 8.00 p.m., and on Saturdays from 9.00 a.m. until 1.00 p.m. The number is in the header of 
this letter. Would you prefer to contact us in a different way? Visit www.vgz.nl/contact.

Appendices: policy and change overview

reference customer number
AB0012\012 123456789



Verzekeringnemer:
De heer A.B. Jansen
Notaweg 1
1234 SB NIJMEGEN

Polis

Contract: 1234567/Collecitiviteit
Datum: 20-03-2017
Kalenderjaar: 2018

Ingangsdatum
pakket

Uw zorgverzekering Premie-
grondslag

Korting vrijwillig
eigen risico

Overige
korting *)

Uw
Premie

01-01-1980, A.B. Jansen
Klantnummer: 123456789, BSN: 123456789

01-01-2018 VGZ Ruime Keuze 1.400,00 1.250,00
01-01-2018 MiX Aanvullende Verzekering 168,00 133,00

Verplicht eigen risico: € 385,00
Vrijwillig eigen risico: € 0,00

02-02-1980, C.D. Jansen - de Vries
Klantnummer: 234567890, BSN: 234567890

01-01-2018 VGZ Ruime Keuze 1.400,00 150,00 1.250,00
01-01-2018 VGZ Aanvullend Goed 72,00 15,00 57,00
01-01-2018 MiX Aanvullende Verzekering 168,00 35,00 133,00

Verplicht eigen risico: € 385,00
Vrijwillig eigen risico: € 0,00

De heer Drs. J.J.C.M. van der Loo
Directeur Klantadministratie

Namens uw zorgverzekeraar,

VGZ Zorgverzekeraar NV l  statutair gevestigd te Arnhem
KvK 09156723 l  Postbus 25210 l  5600 RS  Eindhoven l  www.vgz.nl

VGZ Zorgverzekeraar NV is onderdeel van Coöperatie VGZ UA

Policyholder 

Your premium

Other discount

Discount on 
voluntary excess

Basis of premium 
calculation

Effective date of package

Mandatory excess

Voluntary excess

Mandatory excess

Voluntary excess

Here you see the number of your 
employer’s group health insurance 
scheme. This group scheme includes 
healthcare insurance. It gives you a 
discount on your premium.

Your healthcare insurance

Customer number, BSN number 
and your selection of basic 
insurance and supplementary 
packages. 



Polis
U ontvangt deze polis als u een verzekering bij ons afsluit of als uw verzekering is gewijzigd.
Op de polis ziet u welke verzekeringen u bij ons hebt afgesloten, voor wie deze gelden en
wat u hiervoor betaalt.

Verzekeringsovereenkomst
Deze polis legt onze verzekeringsovereenkomst vast. Deze polis vormt een geheel samen
met de Verzekeringsvoorwaarden VGZ Ruime Keuze of de Verzekeringsvoorwaarden VGZ
Eigen Keuze en de Verzekeringsvoorwaarden VGZ aanvullende verzekeringen en
tandpakketten.

Looptijd
Deze verzekeringsovereenkomst gaat u voor onbepaalde tijd aan. De genoemde
premiegrondslagen en eventuele kortingen zijn geldig van 1 januari tot en met 31 december
van het op de voorkant van dit polisblad vermelde kalenderjaar (wijzigingen voorbehouden).

Hebt u zorg nodig?
1. Bekijk uw vergoeding en de voorwaarden op www.vgz.nl/vergoedingen.
2. Kijk na of uw zorgaanbieder een contract heeft voor de zorg die u nodig hebt. Dat doet

u eenvoudig op www.vgz.nl/vergelijk-en-kies.
3. Heeft uw zorgaanbieder een contract met ons? Dan stuurt uw zorgaanbieder de nota

rechtstreeks naar ons.

Policy
You receive this policy if you take out insurance with us, or if your policy has changed. The policy 
shows the insurance cover you have with us, who is covered, and what you pay for your cover.

Insurance contract
This policy sets out our insurance contract. This policy forms an integral part of the Policy Terms 
and Conditions VGZ Ruime Keuze or the Policy Terms and Conditions VGZ Eigen Keuze and the 
Policy Terms and Conditions VGZ Supplementary Insurance and Dental packages.

Term
You are concluding this insurance contract on a permanent basis. The aforementioned basis of 
premium calculations and any discounts are effective from 1 January through 31 December of 
the calendar year stated on the cover of this policy schedule (subject to change).

Do you need healthcare?
1. Review your reimbursement and the policy conditions on www.vgz.nl/vergoedingen.
2. Check to see if your healthcare provider has a contract with us for the required healthcare. 

This is easy on www.vgz.nl/vergelijk-en-kies.
3. Does your healthcare provider have a contract with us? Then your healthcare provider can 

send the invoice directly to us.


