
 

 

 

Profiteer van 9% korting op de Zorgverzekering van Nationale-Nederlanden 
Zorg goed voor jezelf 
Wie goed voor zichzelf zorgt, kiest voor een zorgverzekeraar die meedenkt. Die toegang 
biedt tot de beste specialisten, uitzoekt of u ergens eerder terecht kunt en u de vrijheid 
geeft om zelf keuzes te maken die goed voelen. Wij gaan voor de allerbeste zorg, die past bij 
u en bij uw leven. 
 
De Zorgverzekering van Nationale-Nederlanden met 9% korting.  
Uw collectiviteitscode is 70207 
 
Vrije Zorgkeuze 
U bepaalt waar u behandeld wordt, omdat u zelf weet wat het beste voor u is. 
 
Wachtlijstbemiddeling 
Onze zorgadviseurs helpen uit te zoeken of u ergens anders sneller aan de beurt bent of 
regelen direct hulp voor wijkverpleging. 
 
Hulp bij het vinden van de juiste zorg 
Wanneer u zorg nodig hebt, wilt u terecht kunnen bij de beste specialisten. Wij helpen u 
deze te vinden. 
 
Spoedzorg in het buitenland 
De beste spoedzorg volledig vergoed, overal ter wereld. 
 
Vervangende Mantelzorg 
Tot twee weken lang alle zorgtaken liefdevol overgenomen. Zo heeft u als mantelzorger 
even tijd voor uzelf. 
 



 
 
 
Gratis module: Fit 
U wilt gezond leven, wij helpen daar graag bij. De nieuwe module Fit vergoedt 
gezondheidscursussen en beweeg programma’s, algemene preventieve onderzoeken en 
sportmedisch advies. Deze module is gratis, u hoeft hier geen aanvullende verzekering af te 
sluiten.  
 

Kijk voor meer informatie op     
 
 
 

Ga voor de persoonlijke gezondheidscheck naar  
 
 
 
Bereken uw premie 
Benieuwd of de Zorgverzekering van Nationale-Nederlanden ook qua premie bij u past? 
Bereken het snel, eenvoudig en geheel vrijblijvend.  
 

 
 
 
Aanvullende verzekeringen voor extra vergoedingen 
De basisverzekering vergoedt niet alles. Daarom kunt u onze zorgverzekering uitbreiden met 
een aanvullende verzekering en/of 
tandartsverzekering. U hebt keuze uit verschillende verzekeringen. Er is altijd een 
aanvullende (tandarts) verzekering die bij u 
past. Kijk voor meer informatie op nn.nl/zorgcollectief. 
 
Collectief voordeel voor lid van Stichting Vitamine 
Sluit u de Zorgverzekering van Nationale-Nederlanden af via Stichting Vitamine? Dan 
profiteert u van de volgende kortingen: 
• 9% korting op de basisverzekering 
• 15% korting op de aanvullende verzekeringen 
• 15% korting op de tandartsverzekeringen 
 
Nationale-Nederlanden (Zorg) is een handelsnaam van Distributie Zorgverzekeringen B.V. Statutair gevestigd te Arnhem 

Handelsregisternummer 18115656  

Nationale-Nederlanden (Zorg) is bemiddelaar voor Centrale Ziektekostenverzekering NZV N.V. Statutair gevestigd te Tilburg 

Handelsregisternummer 27118912 

https://www.nn.nl/Particulier/Zorg/Zorgverzekering/Basisverzekering/Fit-module.htm
https://www.persoonlijkegezondheidscheck.nl/nationalenederlanden/
https://www.nn.nl/DLDoraZorgWEB/index.jsp?cv_site=70207

