
1.  Toepasselijkheid
1.1.   Deze algemene actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie eenmalige lidmaatschapsvergoeding 

thuiszorgorganisaties van VGZ. Deze actie (hierna genoemd “de actie”) is een onderdeel van de eindejaars
campagne 20182019 collectiviteiten zakelijke markt.

1.2.  Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te zijn met de actievoorwaarden.

2.  Aanbieder
De actie wordt georganiseerd door VGZ Zorgverzekeraar N.V., hierna te noemen VGZ.

3.  Deelname
3.1.   Deelname is alleen mogelijk voor VGZ premiebetalende verzekeringnemers die met ingang van 1 januari 2019 

voor het eerst deelnemen aan de collectieve overeenkomst tussen VGZ en de bedoelde thuiszorgorganisatie. 
Tevens is de vergoeding alleen van toepassing op leden van de bedoelde thuiszorgorganisatie.

3.2.   De verzekeringnemer ontvangt per huishouden eenmalig het bedrag ter hoogte van één jaar gratis 
lidmaatschapsvergoeding van de betreffende thuiszorgorganisatie van VGZ.

3.3.   Deelname geschiedt door invulling van het (digitale) aanmeldformulier voor de zorgverzekering van VGZ. 
Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.

3.4.   Aan deze actie zijn geen deelnamekosten verbonden.
3.5.   Deelname is alleen mogelijk indien de deelnemer minimaal 18 jaar oud is en naast de basisverzekering ook 

een aanvullende verzekering heeft afgesloten.

4.  Uitbetaling eenmalige lidmaatschapsvergoeding
4.1.   Per huishouden wordt eenmalig het bedrag ter hoogte van één jaar lidmaatschapsvergoeding van de 

betreffende thuiszorgorganisatie verstrekt in het tweede kwartaal van 2019.

5. Actieperiode
 De actieperiode loopt van 1 november 2018 tot 31 januari 2019. Aanmeldingen dienen voor 31 januari 2019 

gedaan te zijn waarbij de ingangsdatum van de verzekering 1 januari 2019 moet zijn.

6.  Uitsluiting deelname
6.1.   Verzekeringnemers die zich na 31 januari 2019 hebben aangemeld voor deze actie, ook als dit buiten de 

schuld van de verzekeringnemer plaatsvindt, zijn uitgesloten van deelname.
6.2.   Personen waarvan bekend is, dat er in het verleden sprake is geweest van wanbetaling zijn uitgesloten van 

deelname.
6.3.   VGZ behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen deelnemers uit te sluiten van deelname, in 

het bijzonder wanneer zij niet voldoen aan de actievoorwaarden.
6.4.   Medewerkers van Coöperatie VGZ en daaraan gelieerde ondernemingen zijn uitgesloten van deelname.
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7. Privacy
 Alle persoonsgegevens die in het kader van de actie van de deelnemers worden verkregen worden strikt 

vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld. Door deelname aan de actie 
verklaart de deelnemer zich er tevens mee akkoord dat zijn gegevens aan VGZ ter beschikking worden gesteld. 
De deelnemer heeft op elk moment het recht te verzoeken dat zijn gegevens uit de database worden verwijderd. 
Hoe VGZ met uw persoonsgegevens omgaat kunt u lezen in onze privacyverklaring. Deze privacyverklaring kunt u 
vinden op www.vgz.nl/privacy.

8.  Aansprakelijkheid
 VGZ is niet aansprakelijk voor enigerlei schade van de deelnemer als gevolg van deelname aan de actie, waaronder 

maar niet beperkt tot schade als gevolg van:
 •   het niet kunnen deelnemen aan de actie;
 •  uitsluiting van deelname of diskwalificatie.

9.  Wijzigingen
9.1.   VGZ heeft het recht om deze algemene actievoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen van deze voorwaarden 

worden op de website bekend gemaakt.
9.2.   VGZ behoudt zich het recht voor om de actie op ieder moment zonder opgaaf van redenen te beëindigen en/of de 

gecommuniceerde actie, actieperiode en/of aanvullende actievoorwaarden te wijzigen.

10.  Slot
10.1.   In alle gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien beslist VGZ.

http://www.vgz.nl/privacy

