Betreft zorgverzekering 2019
Een aantal leden van onze vereniging heeft een zorgverzekering met collectieve korting, bedongen
door de Goudse. Deze verzekering (oorspronkelijk de ziektekosten polis van de Goudse zelf) is
ondergebracht bij Aevitae in Heerlen. Blijkens het polis blad van 2018 is VGZ de risicodrager.
Voor 2019 heeft Aevitae in eerste instantie de verzekerden bekend gemaakt met de premies bij
VGZ. Een aantal dagen later heeft Aevitae naar sommige verzekerden gecommuniceerd dat het
risico voor 2019 zal worden ondergebracht bij Eucare, met hogere premies (korting blijft wel
behouden).
De Goudse heeft ons bericht geen bemoeienis meer met dit contract te hebben. Wel zijn wij heden
bekend geworden met het feit dat voor de werkenden (en op ons verzoek ook voor de
gepensioneerden) er ook een mogelijkheid is zich met korting te verzekeren bij Zorg en Zekerheid.
Hierbij gelden de volgende uitgangspunten, wij citeren de Goudse:
“Het is voor de gepensioneerden mogelijk om zich te verzekeren bij Zorg en Zekerheid. Zij krijgen
hierdoor een korting van 10% op de basisverzekering en 8% op de aanvullende verzekering.
Wel wil ik u erop wijzen dat De Goudse deze regeling faciliteert en dat hierdoor deze korting is
verkregen. Maar het betreft in feite voor alle deelnemers een individuele polis.
Als een gepensioneerde zich wenst te verzekeren bij Zorg en Zekerheid zal hij of zij zich zelf
moeten aanmelden op de website van Zorg en Zekerheid (via de link:
https://service.zorgenzekerheid.nl/adviesmodule/). Kies bij werkgever: De Goudse.
De Goudse heeft hier verder geen bemoeienis mee. Niet voor haar personeel en niet voor de
gepensioneerden. Zorg en Zekerheid zal ook niet met een afvaardiging van medewerkers of
gepensioneerden in gesprek gaan.
Dit contract is namelijk tot stand gekomen om Expats die terugkeren naar Nederland de
mogelijkheid te bieden zich zonder medische waarborgen ook aanvullend te kunnen verzekeren.
Met Zorg en Zekerheid is afgesproken dat het personeel van De Goudse zich ook bij hen kan
verzekeren. Dit tegen de eerder genoemde korting.
Als om welke reden dan ook het contract met Zorg en Zekerheid wordt beëindigd is het onzeker of
men dan later weer kan deelnemen aan een collectieve regeling. Dit om misverstanden te
voorkomen.”
In uw keuze voor een verzekeraar staan wij uiteraard neutraal, maar deze informatie wilden wij u
wel ter beschikking stellen.
Met vriendelijke groeten
Het bestuur (december 2018)

