
Leden krijgen meer bij VGZ

Alle voordelen in een handig overzicht

Het einde van het jaar is traditiegetrouw de tijd om uw zorgverzekering weer eens kritisch tegen het licht 
te houden. Niet de leukste klus, maar... het kan wel lonen. Want de verschillen tussen verzekeraars zijn groot. 
Als Groene Kruis-lid heeft u bij VGZ een streepje voor: u krijgt niet alleen korting op basis- en aanvullende 
verzekeringen, maar bovenal veel extra’s. In deze flyer hebben we alle voordelen voor u overzichtelijk op een 
rij gezet. 

Basisverzekeringen: 4% korting
VGZ Basis Keuze 

(naturaverzekering)

€ 120,90

€ 116,06

€ 58,08

100% vergoeding 

bij gecontracteerde 

zorgverleners

70% vergoeding bij 

niet-gecontracteerde 

zorgverleners

Complete 

basisdekking: 

vergoeding voor 

belangrijkste zorg, zoals 

huisarts, ziekenhuis en 

medicijnen

VGZ Ruime Keuze 

(naturaverzekering)

€ 124,45

€ 119,47

€ 59,76

100% vergoeding 

bij gecontracteerde 

zorgverleners

80% vergoeding bij 

niet-gecontracteerde 

zorgverleners

Complete 

basisdekking: 

vergoeding voor 

belangrijkste zorg, zoals 

huisarts, ziekenhuis en 

medicijnen

VGZ Eigen Keuze 

(restitutieverzekering)

€ 132,20

€ 126,91

€ 63,48

100% vergoeding 

bij gecontracteerde 

zorgverleners

100% vergoeding bij 

niet-gecontracteerde 

zorgverleners

Complete 

basisdekking: 

vergoeding voor 

belangrijkste zorg, zoals 

huisarts, ziekenhuis en 

medicijnen

Normale premie per 

maand

Premie met GKL-korting

U bespaart per jaar

Vergoedingen:



Aanvullende verzekeringen: 15% korting & uitgebrei-
de vergoedingen

VGZ Zorgt Goed

€ 13,90

€ 11,81

€ 25,08

3 extra behandelingen 

fysiotherapie (totaal 12)

€400,- preventie-

budget 

10 extra dagen 

vervangende mantelzorg 

(totaal 15)

€500,- budget 

mantelzorgmakelaar

vergoeding 

lidmaatschap Groene 

Kruis Ledenorganisatie

VGZ Zorgt Beter

€ 24,10

€ 20,48

€ 43,44

4 extra behandelingen 

fysiotherapie (totaal 20)

€600,- preventie-

budget 

10 extra dagen 

vervangende mantelzorg 

(totaal 20)

€750,- budget 

mantelzorgmakelaar

vergoeding 

lidmaatschap Groene 

Kruis Ledenorganisatie

VGZ Zorgt Best

€ 40,80

€ 34,68

€ 73,44

12 extra behandelingen 

fysiotherapie (totaal 32)

€700,- preventie-

budget 

10 extra dagen 

vervangende mantelzorg 

(totaal 25)

€1000,- budget 

mantelzorgmakelaar

vergoeding 

lidmaatschap Groene 

Kruis Ledenorganisatie

Normale premie per 

maand

Premie met GKL-korting

U bespaart per jaar

Extra’s voor Groene 

Kruis-leden

Tandverzekeringen: 5% korting
VGZ Zorgt Tand Goed

€ 14,70

€ 13,96

€ 8,88

VGZ Zorgt Tand Beter

€ 23,75

€ 22,56

€ 14,28

VGZ Zorgt Tand Best

€ 46,45

€ 44,13

€ 27,84

Normale premie per 

maand

Premie met GKL-korting

U bespaart per jaar

Meer info, lid worden of overstappen op het  VGZ-collectief? 

www.groenekruisleden.nl/vgz


