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VIA COLLECTIEF KBO-BRABANT 
BIJ VGZ, CZ EN ZILVEREN KRUIS/AON 

KORTING BIJ 
ZORGVERZEKERINGEN

Drie zorgverzekeraars bieden u als lid van KBO-Brabant 
collectiviteitsvoordelen op uw zorgverzekering: VGZ, CZ en Zilveren 

Kruis/Aon. Premiekorting geven op de basisverzekering mag wettelijk 
per 2023 niet meer, maar op de aanvullende verzekering nog wel. 

Daarnaast krijgt u bij een aanvullende zorgverzekering van VGZ en de 
aanvullende zorgverzekering CZ Leden uw contributie voor  

KBO-Brabant tot maximaal 25 euro per jaar vergoed. Hieronder zetten 
we per verzekeraar de korting en voordelen per 1 januari 2023 op een rij.

gezondheid 

* Dit overzicht bevat alleen de aanvullende zorgverzekeringen en tandverzekeringen waarop premiekorting wordt gegeven via het collectief van KBO-Brabant. Voor teruggave van uw  
KBO-contributie door VGZ en CZ geldt een maximum van € 25,- per aanvullend verzekerde per jaar. Voor overige informatie verwijzen wij u naar de websites van VGZ, CZ en Zilveren Kruis/Aon.

Verzekering
Teruggave 

contributie tot € 25,-  
per verzekerde per jaar

Percentage 
korting via 

KBO-Brabant

Maandpremie 
zonder korting

Maandpremie 
met korting

via KBO-Brabant

Uw voordeel 
per jaar via
KBO-Brabant

Aanvullend VGZ Zorgt Goed Ja 15% € 15,80 € 13,43 € 28,44 plus max. € 25,- 

Aanvullend VGZ Zorgt Beter Ja 15% € 28,45 € 24,18 € 51,24 plus max. € 25,-

Aanvullend VGZ Zorgt Best Ja 15% € 47,25 € 40,16 € 84,84 plus max. € 25,-

VGZ Zorgt Tand Goed 5% € 15,50 € 14,72 € 9,36

VGZ Zorgt Tand Beter 5% € 26,75 € 25,41 € 16,08

VGZ Zorgt Tand Best 5% € 52,40 € 49,78 € 31,44

Aanvullend CZ Leden Ja 10% € 16,95 € 15,25 € 20,40 plus max. € 25,-

Aanvullend ZK/Aon Basis Vitaal 10% € 1,75 € 1,58 € 2,04

Aanvullend ZK/Aon Vitaal* 10% € 8,07 € 7,26 € 9,72

Aanvullend ZK/Aon Vitaal** 10% € 21,55 € 19,40 € 25,80

Aanvullend ZK/Aon Vitaal*** 10% € 40,88 € 36,79 € 49,08

Aanvullend ZK/Aon Premium 10% € 73,74 € 66,37 € 88,44

ZK/Aon Tand 1 10% € 19,34 € 17,41 € 23,16

ZK/Aon Tand 2 10% € 29,63 € 26,67 € 35,52

ZK/Aon Tand 3 10% € 45,75 € 41,18 € 54,84

ZK/Aon Tand 4 10% € 64,48 € 58,03 € 77,40

Overzicht premies/kortingen*



tekst  KBO-Brabant  |  beeld Shutterstock
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 VGZ                                                                                                                                                 

Korting
Bij VGZ krijgt u 15 procent korting op uw 
aanvullende verzekering als u kiest voor 
VGZ Zorgt Goed, VGZ Zorgt Beter of VGZ 
Zorgt Best via het collectief van KBO-
Brabant. Welke vergoedingen onder deze 
verschillende verzekeringen vallen, kunt u 
bekijken op www.vgz.nl/kbo-brabant.nl 
Daarnaast krijgt u via KBO-Brabant  
5 procent korting op een Tandverzekering 
van VGZ.

Bent u al bij VGZ verzekerd, maar nog 
niet via het collectief van KBO-Brabant 
of via een collectief van een andere 
organisatie? Via MijnVGZ of de VGZ-
app kunt u uw polis omzetten naar 
de collectieve zorgverzekering van 
KBO-Brabant. Gebruik daarvoor het 
collectiviteitsnummer van KBO-Brabant 
voor VGZ: 87718266. U kunt ook bellen naar 
(088) 131 12 34.
Op www.vgz.nl/kbo-brabant vindt u meer 
uitleg en een instructiefilmpje.

Contributie KBO-Brabant retour
Als u kiest voor de aanvullende 
verzekering VGZ Zorgt Goed, VGZ Zorgt 
Beter of VGZ Zorgt Best via het collectief 

van KBO-Brabant, dan krijgt u per jaar 
tot maximaal 25 euro retour van uw 
lidmaatschapsgeld voor KBO-Brabant.  
U kunt uw betalings- en lidmaatschaps-
bewijs aanvragen door het invullen van 
een formulier op  
www.kbo-brabant.nl/onsvoordeel  
Dit bewijs kunt u indienen bij VGZ, 
op dezelfde manier als gewoonlijk uw 
facturen voor zorgkosten. 

Zijn u en uw partner beiden lid van KBO-
Brabant en beiden aanvullend verzekerd 
via ons collectief bij VGZ? Dien het 
lidmaatschapsbewijs dan voor beiden 
apart in.

 CZ                                                                                                                                                  

Korting
Bij CZ krijgt u 10 procent korting op 
de aanvullende zorgverzekering CZ 
Leden. Kiest u een andere aanvullende 
verzekering van CZ, dan krijgt u deze 
korting niet; wel zijn er andere voordelen. 
Welke vergoedingen onder de aanvullende 
verzekeringen van CZ vallen, kunt u 
bekijken op www.cz.nl/kbo-brabant

Bent u al bij CZ verzekerd, maar nog niet 
via het collectief van KBO-Brabant of via 
een collectief van een andere organisatie? 
Via MijnCZ kunt u uw polis omzetten 
naar de collectieve zorgverzekering van 
KBO-Brabant. Gebruik daarvoor het 
collectiviteitsnummer van KBO-Brabant 
voor CZ: 14103648. U kunt ook bellen naar 
(088) 555 77 77.

Als u nu via uw KBO-Afdeling of KBO-
Kring collectief verzekerd bent bij CZ, 
dan wordt uw polis per 1 januari 2023 
automatisch omgezet naar het collectief 
van KBO-Brabant. 

Bij VGZ en 
CZ krijgt 

u uw KBO-
contributie 

tot maximaal 
25 euro per 

jaar vergoed
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Contributie KBO-Brabant retour
Als u kiest voor de aanvullende 
verzekering CZ Leden via het collectief  
van KBO-Brabant, dan krijgt u tot  
25 euro retour voor uw lidmaatschap van 
KBO-Brabant. U kunt uw betalings- en 
lidmaatschapsbewijs 2023 aanvragen door 
het invullen van een formulier op  
www.kbo-brabant.nl/onsvoordeel  
Dit bewijs kunt u indienen bij CZ, op 
dezelfde manier als gewoonlijk uw 
facturen voor zorgkosten. Kiest u een 
andere aanvullende verzekering van CZ, 
dan geldt deze contributieteruggave niet.

Zijn u en uw partner beiden lid van KBO-
Brabant en heeft u beiden de aanvullende 
zorgverzekering CZ Leden? Dien het 
lidmaatschapsbewijs dan voor beiden 
apart in.

 Zilveren Kruis via Aon                                                                                                                                             

Korting
Via Aon krijgt u 10 procent korting op uw 
aanvullende zorgverzekering van Zilveren 
Kruis als u kiest voor het collectief van 
KBO-Brabant. Welke vergoedingen onder 
de aanvullende verzekeringen vallen, kunt 
u bekijken op www.aonverzekeringen.nl/
zorg/kbobrabant Daarnaast krijgt u via 
KBO-Brabant 10 procent korting op het 
tandpakket van Zilveren Kruis/Aon.

Wilt u zich aanmelden als verzekerde 
bij Zilveren Kruis/Aon met de 
collectiviteitskorting voor leden 
van KBO-Brabant? Gebruik dan het 
collectiviteitsnummer van KBO-Brabant: 
ZK/Aon: 207088388. U kunt ook bellen 
naar: (040) 261 18 88.

Heeft u al een Zilveren Kruis-verzekering 
via het collectief van KBO-Brabant onder 

de noemer One Underwriting Health of 
via het collectief van KBO-PCOB? Deze 
verzekering gaat met ingang van  
1 januari 2023 over in Zilveren Kruis/Aon. 

Voor nadere informatie
Voor vragen kunt u bellen met de 
genoemde verzekeraars, maar KBO-
Brabant heeft ook een eigen helpdesk 
ingericht speciaal voor vragen over onze 
collectiviteiten: (073) 303 64 49.  
Op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 
12.30 uur. ■


